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Brașovu, 7 Decemvre st. v.
Cuvinte grele și seridse au re- 

sunatu în <4^1®!® acestea în parla
mentului austriacă din Viena.

De când esista dualismulQ, nici
odată nu s’a vorbită așa de ener
gică în sînulă acelui parlamentă 
împotriva politicei asupritore ger- 
mano-maghiare și pentru apărarea 
Slaviloră și a Româniloră, cum 
s’a vorbită de astă-dată.

Deputatulă, care a avută cu- 
ragiulă de-a atinge acesta seribsă 
cestiune într’ună modă forte ho- 
tărîtă, a fostă germanulă anti-se- 
mitu Dr. Lueger. Elă nu numai 
că a caracterisată trista stare a 
Româniloră și Slaviloră înăuntrulă 
monarchiei, ci a mersă c’ună pasă 
și mai departe, arătându câtă de 
stricăcibsă este pentru monarchiă 
și înafară, în deosebi față cu 
orientulă, politica dușmană Sla
viloră și Româniloru, ce se urmă- 
reșce înăuntru; ba a luată în 
apărare pe aceste popăre și față 
cu nisce cuvinte ofensătdre și des- 
prețuităre, ce le-a rostită cu pri
vire la ele cancelarulă Caprivi în 
parlamentulă germană, criticându 
pe aceia, cari propună se se ia 
informațiuni asupra Austro-Unga- 
riei dela Cehi, Români, Slovaci, 
Sloveni, CroațI, er nu dela Ma
ghiari și Germanii austriac!.

In privința acesta scrie și cjia- 
rulu „Politik" din Praga forte ni
merită, cjicendă, că „modulă des- 
prețuițoră în care generalulă Ca
privi a tractată în parlamentulă 
germană pe Slavii și Românii 
monarchiei ndstre, dovedesce — 
durere — că densulă pare a-i 
privi pe aceștia ca recruți de 
gardă prusian! și din causa acesta 
a fostă fărte la timpă de-a face 
atentă pe cancelarulă imperiului 
germană în camera deputațiloră 
austriac!, câtă de necuviinciăsă și 
vătămătore e o asemenea proce- 
dere“

Nu puțină îngrijire și supărare 
a causată Dr. Lueger politiciloră 

maghiari de dincăce de Laitha, 
când a sbiciută cruda și neome- 
nbsa politică de desnaționalisare, 
ce o urmărescă ei înăuntru, și 
când a susținută, că acestă poli
tică maghiară internă trebue să 
aibă o fatală influență asupra po? 
liticei dinafară a monarchiei.

Cu acestă politică, c^ise elă, 
trebue să o rupemă, decă voimă 
să mai visămă de-o influență în 
Peninsula-balcanică; căci vecțendu 
conaționalii Româniloră și ai Ser- 
biloră cum suntă asupriți aceștia 
în Ungaria, nutrebue să-și efică ei, 
că aliându-se c’ună stată, care 
procede astfelă în contra fiiloru 
săi celoră mai credincioși, nu voră 
pute afla scută pentru naționali
tatea loră ?

E clară și limpede, că pe câtă 
timpă voră fi asupriți Slavii și 
Românii din Ungaria și Transil
vania, monarchia nbstră nu va 
pute câștiga simpatia popăreloră 
din Peninsula - balcanică. Cu tăte 
acestea s’au ridicată în contra 
vorbirii lui Lueger de-arendulă: 
ministrulă-președinte Taaffe, con- 
ducătorulă stângei germane, dr. 
Plener și, în numele Poloniloru, 
raportorulă generală Dr. Bilinski, 
dovadă, că Lueger a atinsă o ces
tiune de mare însemnătate pen
tru popbrele monarchiei și și pen
tru străinătate.

Contele Taaffe a mărturisită 
cu acestă ocasiune, că e nevoită 
să mergă mână în mână cu gu- 
vernulă ungurescă și că de-aceea 
trebue să-lă ia în apărare. Er con- 
ducătorulă stângei germane a 
mersă și mai departe, declarândă 
că ei, adecă Nemții, nu voră su
feri, ca să se atace câtuși de pu
țină sistemulă de stată, pe care 
se racfimă starea actuală a lucru- 
riloră în monarchiă. Cu alte cu
vinte, ei află a fi cuviinciosă și la 
locă, ceea ce se petrece în Un
garia cu naționalitățile și nimică 
nu dorescă mai ferbinte, decâtă 
ca și în Austria să pătă fi ei tari 

și mari, ca Ungurii dinedee de 
Laitha.

De aici putemă să cundscemă, 
care este adevărata situațiune în 
monarchia nbstră și cine suntă 
contrarii desvoltării naționale a 
'Slaviloră și Româniloră din mo
narchiă.

Ori câtă ar scrie foile ungu- 
rescl, că stările de ac}! din Austria 
nu suntă normale, pentrucă acolo 
se formeză o partidă antimaghiară 
și anti-austriacă și că acestă miș
care nu este decâtă resultatulă 
„politicei slave reacționare de doi
sprezece ani înc6ce“, ele totuși 
nu voră pute tăgădui, că mișca
rea acesta este causată de relele 
sistemului de guvernare dominantă, 
care a produsă o generală nemul
țumire.

Deosebirea este numai, că pe 
când în Austria acestă nemulțumi
re se manifestă acum pe față și 
cu putere în parlamentulă din 
Viena, pe atunci în Transilvania 
și Ungaria nemulțumirea este 
pote încă și mai mare, der este 
ascunsă și suprimată din causă, 
că naționalitățile nemaghiare nu 
suntă representate în dieta din 
Budapesta, și de-acolo resună nu
mai glasulă stăpânitoriloră.

Datu-și-au destulă silință con
trarii naționalității ndstre de-a co
coloși lucrurile și de-a amăgi lumea 
asupra stăriloră din statulă un
gară, cari suntă în adevără cu 
multă mai anormale decâtă cele 
din statulă austriacă. Der etă că 
adeverulă iese la ivelă și se face 
lumină asupra acestoră stări din- 
tr’o parte, din care guvernanții 
noștri pote mai puțină s’au aș
teptată.

Ceea ce este alcătuită prin 
forță și silă nu pote dăinui multă; 
numai ce este clădită pe drep
tate pote se întărescă temeliile 
unui stată și se-lă asigure în contra 
tuturoră periculeloră.

Politica germano-maghiară.
(Din camera austriacă.)

Astăcf! avemă înaintea ndstră 
în tdtă estinderea sa discursulă, 
ce J’a ținută în camera austrică 
din Viena Dr. Lueger, care a pro
dusă atâta sensațiune.

Dămă ac}! partea din urmă a 
acestui discursă din cuvântă în 
cuvântă.

Deputatulă Dr. Lueger, referindu-se 
la cuvintele cancelarului Oaprivi, care a 
(fisă: „Este pentru mine unii speotaculă 
întristătorii, că unii bărbații germanii, 
propune să consultămii pe Cehi, Slo
vaci, Români, Sloveni și CroațI, er nu 
pe Maghiari și pe Germano-Austriaol, și 
să adune voturi în contra propriului 
guvernă," — dise între altele:

Eu trebue să protestezi!, (fise Dr. 
Lueger, cu energiă, că îi identifică pe 
Germanii-Austriaol ou Jidovii-liberall, 
oum a făcut’o generalulă de Caprivi. In 
calitatea mea de Austriacă protesteză în 
contra aceea, oă oancelarulă germană 
tractâză așa în modă laterală pe Cehi, 
Slovaci, Români, Sloveni și CroațI, oă 
elă vede în ei numai gentes minores, peste 
a căroră interese să pote treoe în liniște 
Ia ordinea cfilei, (aplause la antisemițl, 
Cehi și Sloveni) că cancelarulă germană 
crede, când se vorbesce despre Au- 
striacl, că e vorba numai de Germani și 
de Maghiari, toți ceilalți suntă numai așa 
pe deasupra... Ași voi să-i spună oanoe- 
larului germană, oa să studieze istoria 
Austriei și atunol va afla, oă națiunile 
acele pe cari le tracteză oa de prisosă, 
ca Slovacii, Românii, Slovenii și Croații 
într’ună timpă forte critică pentru Aus
tria, și-au jertfită copiii și sângele loră, 
ca tocmai să câștige cordna maghiară pen
tru tronulă Habsburgiloră. (Aplause viue 
la Cehi și Sloveni.)" Vorbitorulă apoi (fise 
că ar face atentă pe generalulă Caprivi, 
asupra vorbirei, oe a ținut’o jidano-ma- 
ghiarulă, Eotvos, apărătorulă în prooe- 
sulă dela Tisza Eszlar, în oare se tjioe 
între altele, că „pănă când consciința 
ndstră națională (adecă a Maghiariloră) 
va fi vătămată prin stegulă negru-gal- 
benă, prin oântarea imnului austriacă în

FOILETONUL „GAZ. TRANS. “

Palatulu draciloru.
— Poveste. —

In vremile vechi trăia ună omă 
fdrte bogată, putredă de bogată. Elă 
avea coșuri pline de bani, avea ciurcjl 
de vite, stave de cai, câmpuri nemărgi
nite, cu ună cuvântă avea prea multă 
dela Dumnezeu. Elă era însurată de 
vr’o cjece ani și încă nu avea nici ună 
copilă. Lucrulă acesta îlă mâhnia așa 
de tare, încâtă de multe-orl elicea., că 
mai bine să-i fi dată Dumnezeu mai pu
țină avere, der să-i fi dată măcară ună 
copilă. Căci (ficea elă: la cine o să lasă 
eu atâta amară de avere, dăcă n’amă 
copii. Elă împărția o mare parte din 
banii săi pe la biserici, pe la săraci, 
dor, dor l’o milui Dumnetjeu cu ună 
copilă.

Omulă acesta bogată obiclnuia a 
merge în negustorii prin tătă lumea, 
unde petrecea câte patru până în cinci 
ani. Odată, când se întorse din o ast
felă de călătoriă, afla că nevastă-sa a 

născută ună băiată. Bucuria lui. Elă 
săruta copilulă celă dintâiu născută, 
mulțumindă lui Dumnecjeu pentru bună
tatea sa. De acum înainte elă nu se 
mai plângea, că n’are cui să lase averea, 
ba chiar îșl puse în gându să lase o a- 
vere și mai mare. De aceea după ună 
ană dela nascerea fiului său plecă er în 
lume în afacerile sale.

înainte de a pleca (fise elă neves- 
tei-sale: „Eu mă ducă acum eră în lume, 
în afaceri, tu grijesce de copilă, ca de 
ochi, grijesce-lă cu o adevărată iubire 
de mamă, nu cruța nimică pentru elă, 
bani avemă destui dela Dumnedeu. Când 
băiatulă va fi mai măricelă adu-I das
căli dela orașă să-lă învețe carte. Ră
mâi cu Dumnecjeu și nu uita ce țl-amă 
spusă.11

După aceste plecă. Băiatulă crescea 
într’o di câtă crescea altulă într’o lună, 
și într’o lună crescea câtă crescea al
tulă într’ună ană. Astfelă fiindă bă
iatulă mai măricelă, mumă-sa îi a- 
duse ună dascălă se-lă învețe carte. 
Băiatulă învăța iute, căci era năsdră- 
vană la minte. După-ce băiatulă crescu 

și mai mare începu a merge la șcâlă cu 
alțl băețl.

Dascălulă acela, care-lă învăța, ce 
a făcută, ce n’a făcută, destulă că s’a 
îndrăgită de mama băiatului, er acesta 
în elă. într’o (fi (fise dascălulă cătră 
mama băiatului: ,,Cu dragostea ndstră 
n’o să mergemă prea departe, căci băia
tulă ne stă în cale; cum să ne scăpămă 
de elă, vrei să-lă perdemă ?“ — „Vreu," 
(fise blăstămata mamă, care ’șl uita de 
jurămentulă ce l’a făcută bărbatului său 
la cununiă, că-I va rămâne soțiă cre- 
dincidsă. Uita de a jertfi grija ei pentru 
crescerea copilului, âr nu pentru o dra
goste neiertată.

Atunci dascălulă îi d ie: „Bine, decă 
te învoescl, atunci na acâsta sticlă cu 
venină ; dimineță când vei da băiatului 
să mănânce, să torni câțl-va picuri în 
mâncare."

Luâ nelegiuita mamă sticluța cu 
venină ou gândă și hotărîre să-și înve
nineze băiatulă: bucuria și nădejdea 
bărbatu-s’o.

Acum să ne întdreemă în altă parte 
și să vedemă ce s’a întâmplată în curtea 

aceea domnescă. Tocmai în efiua și în 
ciasulă în care să născuse băiatulă, o 
iepă fătase ună mânză năsdrăvană. A- 
oestă mânză crescea precum crescea și 
băiatulă. Când băiatulă să făcuse mai 
mărișoră, ună servitoră îi spuse, că în 
ciasulă în care s’a născută . elă, s’a năs
cută și ună mânză. Băiatulă atunci 
să duse să vedă mânzulă. Acesta câtă 
’lă vă(ju să duse la elu și se ple
că într’ună genunche înaintea lui. 
Băiatulă văcjândă ună astfelă de mânză 
începu ală guguli și a griji de elă 
cu mai multă grijă de cum grija 
mumă-sa de elă. In tdtă (fiua să ducea 
să-și vacjă de mânză, să-i dea mâncare. 
Mânzulă căpătase năravă de nu mai 
voia să mănânce dela alții, decâtă nu
mai dela stăpânulă său hotărîtă de 
sdrte.

Așa în (fiua în care mumă-sa ho- 
tărîse să-lă învenineze, merse dr la mânză 
să-i dea de mâncare. Mânzulă era tristă 
și nu voia să mănânce. Atunci băiatulă 
îlă întreba:

— „Ce al, mânzulă meu? Ce te 
mâhnesce? Doră ești bolnavă?"
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(jiua de Sf. Ștefană și prin felii de felii 
de mijldoe de germanisare, pănă când 
monumentul!! lui Hentzi va sta înaintea 
ministeriului de honvezi, trebue să oul- 
tivămă suvenirile ndstre gloridse." Aoeștia 
suntă Maghiarii, c|ioe Dr. Lueger, pe 
oarl canoelarulă germană, generalulă de 
Caprivi, îi privesoe ca pe acele isvore, 
din care se tragă bunele informațiunl 
asupra Austro-Ungariei; trebue să se 
scie câtă trufiă zace în vorbele aceste, 
trebue să se scie cum în Ungaria, Ma
ghiarii asupresoă în modă ne mai aucjită 
pe Germani și cum țintesoă ei să-i 
desnaționaliseze; oă limba germană e 
alungată din șcâlă, judecătorii, etc...

Apoi oontinuâ din cuvântă în cu
vântă următdrele:

Deputatulă Dr. Lueger: Credă, că 
tratatele oomerciale păgubescă pe po- 
porele muncităre în favorulă unui mică 
poporă comercială, adecă în favorulă 
poporului jidovescă. Pressa întregă ji- 
dano-liberală a soosă ună strigătă de 
buouriă când s’a publicată tratatele co
merciale, în Ungaria ca și în Austria 
vestică, în Prusia, ca și în Elveția. Când 
aceia dau ohiote de buouriă, eu tot- 
deuna am simțămentulă, oă altulă va 
plânge, și deaoeea bagă de semă esactă 
fiindcă vreu să sciu, că ore suntă în 
stare de a usca lacrăml seu a le împe- 
deca. Mai departe e lucru curiosă, 
că tratatele au fostă ținute în taină a- 
tâtă timpă și acum cu o grabă mare a fostă 
publioate. Acesta e luoru lămurită. Eu 
nu suntă ună adversară ală oereriloră 
de credite militare, și fiăoare stată tre
bue să se încredă în prima liniă în pu
terea ea propriă, der decă s’au adusă 
jertfe atâtă de mari, atunci trebue ca 
să se țîntescă, ca să-și câștige amioî. 
Unde țîntesce trăsătura naturală a în- 
rîurirei nâstre politice și economice ? In 
Germania politicesce n’avemă ce mai 
căuta, niol în Italia nici în Elveția, 
nici în Rusia n’avemă ce mai căuta po- 
liticesoe. Trăsătura naturală a înrîurin- 
ței nâstre politice și economice e în
dreptată spre peninsula balcanică. Acolo 
este a se căuta călcâiulă pentru indus
tria nâstră și pentru meseriile nâstre, a- 
oolo locuiescă popâre, cari și-au apă
rată ou onâre naționalitatea loră în con
tra Turoiloră. Românii, Serbii, Bulgarii 
nu țîntesoă într’acolo ca să fiă Ruși, ele 
trebue să se alăture la ună stată, oare 
le oferă garanțiă, oă’șl potă desvolta 
naționalitatea loră. Canoelarulă germană 
în vorbirea sa a esprimată o frasă, care 
e ou totulă corectă. Elă cjise: „Răsbâie 
de oabinetă au fostă pănă acum; aoum 
răsboiele și tratatele vină numai din ini
ma] poporului". Aceste vorbe ar trebui 
să strălucescă în litere de aură pe pârta 
ministeriului ataoeriloră streine. Decă ar 
ave să decidă bunăvoință unui regentă 
seu ală unui ministru, atunol amă fi a

vută de multă influența ndstră în Sâr- 
bia, căci regele Milană a fostă oelă mai 
bună amioă ală Austriei, și Austria a 
fostă oelă mai bună amioă ală său. Dâr 
ou stingerea mărirei lui Milană, durere, 
că și influența austriacă în Srâbia s’a 
stinsă. Pentru ce? Pentru-că poporulă 
sârbesoă nu trebuia indentifioată cu re
gele Milană. Când aceste popâre voră 
privi asupra aliatului loră naturală Aus
tria, ce voră vedâ?

Deputatulă Schneider: Totă numai 
Jidovi.

Dep. Dr. Lueger (oontinuândă): Ei 
vădu aici, că conaționalii lorii suntu asu
priți în modulă celu mai neauzită, vedă 
copii de 3 ani formândă obiecte de încer
care pentru desnaționalisare și maghiari- 
sare (aplause la AntisemițI, Cehii tineri, 
Sloveni și CroațI). Nu trebue ei să (jică 
atunci, oă aoolo, unde se procede ast- 
felă în oontra supușiloră cei mai credincioși 
în contra Româniloră, Croațiloră și Ser- 
biloră, că întru asemenea stată nu se 
pâte căuta soută pentru naționalitatea 
loră? (Aplase la Antisemiți, Cehi, Slo
veni și CroațI). Politica interiâră ma
ghiară esercită o influență nefastă asu
pra politicei esteriâre. Trebue să o ru- 
pemă ou acestă politioă, decă voimă să 
mai visămă ceva despre vre-o influență 
în peninsula baloanioă. Ce felă de d- 
menl se gereză în peninsula balcanică 
ca purtători ai civilisației apusene? (Dep. 
Sohneider: Totă numai Jidovii). Ce 6- 
menl se gereză acolo ca Germanii și 
Austriaci ? De sigură, că D-Vostră toți 
vă aduceți aminte de baronulă Hirsch. 
(Risete la Antisemiți), de construcția 
căiloră ferate turcesc!. D-Vdstră, scițl 
cu toții, că construcția aoesta, prin așa 
numitele losurl turcesol a fostă împreu
nată cu o înșelătoria și corupțiune ne 
mai pomenită, și acestă br. Hirsch a 
fostă protegiătulă diplomației austriaoe. 
Ca și în oasulă aoesta, s’a întâmplată și 
cu losurile sârbescl. Trebue să cetiți 
istoria construcției căiloră ferate sâr
bescl, pentru ca să scițl, câtă murdăriă 
și corupțiune a fostă cu ocasiunea acâsta. 
Trebue se cetiți istoria monopolului de 
tutună și a altoră lucruri, pentru ca să 
scițl, câtă ură și dispreță a trebuită să 
se adune în acesta popdre. Aceia, oarl 
au discreditată în România, prin proce
dura loră nerușinată, industria vieneză, 
să bucură de scutulă diplomației aus
triaoe. Și în popdrele aceste, naturală 
trebue să se ivâscă într’o $i convingerea: 
Da, pentru numele lui Dumnedeu, decă 
ună poporă e jefuită și storsă în aseme
nea modă, atunci nu putemă aștepta 
nici o bunătate dela ună astfelă de stat! 
De aoeea vă cjică D-Vdstră, că decă 
Austria voesce să câștige o influință în 
peninsula balcanică, decă voesoe să 
aducă vre-ună ajutoră industriei vienese, 
atunci trebue să se rupă cu aceste tra- 

dițiunl, atunci trebue să ne întdroemă la 
politica prințului Eugen de Savoya, e- 
ventuală la politica esternă a împărăte
sei Maria Teresia și Iosifă II. Nu e 
multă de atunci, de când oontele An- 
drassy a dată espresiune părerei, că elă 
are de lipsă numai de o musieă militară 
austriacă și de o companiă seu două, 
pentru ca să ocupe Bosnia și Herțego- 
vina. A fostă o mare greșelă, care a 
costată pe Austria multe jertfe sânge- 
rose. Și ddcă aceste greșeli se voră ivi 
și în viitoră, ddcă se va continua să se 
facă cuceriri în peninsula balcanică sub 
flamura roșu-albă-verde, atunci va ourge 
mai multă sânge, fără ca să avemă vre- 
ună folosă. Trebue să vină erășl timpulă, 
când flamura negră-galbenă va adumbri 
flamura roșiă-albă-verde, și când colo
rile negre-galbine vor deveni erășl simbo
lul dreptății, simbolul egalei îndreptățiri a 
tuturoră națiuniloră, când colorile aceste 
voră fi simbolulă onestității, comunica- 
țiunei, atunci pdte ne va trebui numai 
o musieă militară, pentru ca se facemă 
aoele cuceriri în peninsula balcanică, 
cari voră servi pentru gloria și salutea 
patriei ndstre. (Viue aplause la Antise
miți și Cehii tineri).

CRONICA POLITICA.
— 7 (19) Decemvrie

In fața mișcăi*iloru  electorale, cari 
s’au pornită de pe aoum, este de însem
nătate ună articolă ală <j* aruLi națio
nală slovacă „Narodne Novine", în care 
aoesta fdiă, vorbindă de viitdrele ale
geri dietale dă a se înțelege, că după pă
rerea ei, mai bine ar fi, decă Slovacii 
nu voră lua parte la alegeri.

Și mai mare turburare decâtă dis- 
oursulă deputatului Dr. Lueger, a pro
dusă în camera din Viena vorbirea de
putatului cehă Dr. Gregr, ținută cu o- 
casiunea legei financiare pe anulă 1892. 
Acesta vorbire, pe oare foile uuguresci 
o numescă revoluționară, se distinge în 
adevără printr'ună limbagiu pănă aoum 
neobiolnuită în parlamentulă austriacă. 
Insă-șl „Narodni List", (jice, că o ase
menea cuvântare nu s’a mai ținută din 
partea cehică în parlamentă și că gu- 
vernulă trebue să se dedea cu asemenea 
manifestațiunl din partea cehică. Multă 
a mai mâhnită pe Nemți, că Gregr 
a arătată că țările boeme plătesoă 118 
milidne contribuțiă mai multă, deoâtă 
este de lipsă pentru aooperirea tre- 
buințeloră loră, și că prin urmare acesta 
e tributulă, ce-lă plătesoă anuală pentru 
ondrea de a aparținea Austriei, și oă în 
22 de ani țările boeme au plătită mai 
multă oontribuția statului austriaoă de
oâtă a fostă oontribuția de răsboiu a 
Franciei cătră Germania. A mai 4>si5 
Gregr, că decă ară fi sciută strămoșii 
Cehiloră, că adl Boemulă va fi prigo

nită pentru limbă și naționalitate, de 
sigură, oă nu șl ar f dată votulă la 
alegerea de rege din 1626 unui arohi- 
duce austriaoă (Ferdinand.) Ț)ise mai de
parte, că guvernulă pare oă lucră cu 
intențiunea de a prepara Boemia pentru 
o anexiune prusiană. „Cea mai mare 
parte a poporațiunei boeme se simte 
fdrte neferioită în aoestă stată, se simte 
oa într’ună stată străină dușmană ei, oa 
într’ună felă de captivitate babilonică. 
Și nu e de mirare, decă nisuința și do
rința de a soăpa din aoestă captivitate 
babilonică, cuprinde totă mai multă pă
turile societății boeme, pișe mai departe 
oă contele Taaffe are dreptate, când 
4ioe că guvernulă austriaoă merge mână 
în mână cu celă unguresoă. In germa
nisare și maghiarisare, aceste guverne 
mergă în adevără mână în mână. In fine 
declară, oă nemulțămirea popârelor sale 
ar pute fi fatală în momentulă deoisivă 
pentru aoestă stată. Și cele mai perfec
ționate arme și pușca Manlicher ar ră
mânea fără efeotă, deoă n’ar fi oondusă 
de mâni însufleție. In locă de a mulțămi 
poporulă oehică și a’lă însufleți, ’lă faoă 
totă mai nemulțumită și deștâptă în elă 
ura în contra statului. (Aiol președintele 
ohiamă la ordine pe vorbitoră). Eduard 
Gregr sfirșesce 4'0®Qdă: Bărbații de 
stată, oarl astă4l suntă orbi și cru4l, 
față cu pretensiunile poporațiuniloră, voră 
învăța dreptate și indulgență, când voră 
fi înstrîmtore. Odată va sosi ora răfuelei 
și ar fi mai bine, decă n’ar aștepta pănă 
atunci, oi ar înoheia mai înainte paoe 
cu popdrele acestui imperiu și acestă 
paoe e ușoră de găsită și aoesta se nu- 
mesce: „drepți și dreptate".

In dieta ungurâsoă s’a desbătută la 
17 Decemvre o. proieotulă de lege des
pre pensionarea învețătorilortt. Tâte 
partidele au primită proieotulă în ge
nerală. Desbaterea a deschis’o deputatulă 
Sponer Andor, oare în numele a două 
anchete ministeriale a recomandată pro
ieotulă spre primire. — După Sponer a 
vorbită Fbldvăry Elemer, aooentuândă 
interesele învățătoriloră și dândă espre
siune la mai multe cestiuni, cari nu le 
cuprinde proieotulă. Drăpta din cameră 
a aprobată viu disoursulă lui Foldvâry. 
— Vorbi apoi Kovâcs Albert, care s’a 
ooupată mai multă cu partea financiară 
a proiectului, atăcândă cifrele pe cari se 
baseză proieotulă. — Rossival Istvân, 
luândă cuventulă, a desorisă sârtea grea 
a învățătoriloră și a 4^®®> G& așteptă 
dela acestă proiectă să îndrepteze acestă 
sorte. —- Apponyi 4'901 că d-lă Csâky a 
întârdiată prd multă cu presentarea a- 
cestui proiectă și că în timpulă acesta 
abia de se va pute desbate asupra 
lui. Apponyi apoi propuse prelucrarea 
proiectului și presentarea lui din nou.— 
Ministrulă Csâlty într’o vorbire mai 
lungă 4ise, că întârdierea presentării

— „Ba nu", 4ise mânzulă, „nu 
suntă mâhnită pentru mine, oi pentru 
tine. Mamă-ta vre să te învenineze, 
pentru-că o împădeci în voințele ei. Der 
lasă numai pe mine, o să te scapă eu. 
Mâne dimineță o să’țl dea mânoare 
înveninată. Tu nu mânca, ci di cătră 
mumă-ta, să guste ea mai întâi din mân
care".

In diminâța următdre când i se a- 
duse băiatului de mâncare, acesta 4'se 
cătră mamă-sa: „Dragă mamă, vino mă
nâncă cu mine, mâncarea acesta e așa 
de bună, încâtă nu mă lasă inima să 
mănâncă fără d-ta, hai gustă și d-ta.“

Der mamă-sa îi răspunse: „Nu dra- 
gulă mamei, nu potă mânca, eu amă 
mânoată puțină mai ’nainte, și decă mai 
mănâncă mă bolnăvescă".

Băiatulă răspunse: „Mamă, hai de 
mănâncă cu mine, doră nu te vei bol
năvi, dâoă vei gusta numai o bucă- 
tură."

— „Nu potă mânca", răspunse 
mama".

Atunci băiatulă aruncă mânoarea cu 
farfuriă cu totă afară în ourte. Găinile 

și cânii alergară să mănânce. Der câtă 
gustară rămaseră morte pe looă. După 
aceste băiatulă merse la șcâlă. Aci das- 
călulă făcu nisce ochi mari oând îlă 
vă4u; adecă elă credea că a murită în
veninată de mamă-sa. Dăr Pronia dum- 
ne4eiescă la soăpată.

După-ce dascălulă eși dela șoâlă, 
merse la mama băiatului acasă, să o în
trebe, oe a făcută de băiatulă n’a mu
rită. Aoesta îl spuse, oe făcuse băia
tulă. Atunol dascălulă născu ună altă 
mijlocă drăcescă să per4ă pe băiată. 
Elă 4ise adecă cătră ea: „Băeții dela 
șcâlă mea au mâne o petrecere, tu să 
dai băiatului mănușile aoeste înveninate ; 
elă câtă le va trage pe mâni, va muri. 
In mănuși e presărată pulbere de sticlă 
și prafă veninosă. Când va trage mă
nușile, sticla o să-lă sgărie și prafulă ve
ninosă va întră în piele și-lă va o- 
mori.“ Mama băiatului primi și sfatulă 
acesta.

Băiatulă după ce veni dela șcâlă să 
duse să-și va4ă de mânză. Acesta ca și 
în <4lua trecută era mâhnită Elă ’lă în
treba, pentru ce e mâhnită ?

— „Cum să nu fiu mâhnită," răspunse 
mânzulă, „când mumă-ta eră vre să te 
prăpădâscă. Mâne dimineță o să-ți dea 
nisoe mănuși înveninate, dăr tu să nu 
le ial, 4i că ai altele mai frumose".

In dimineță următore într’adevără 
mumă-sa veni la elă cu o păreche de 
mănuși și îi 4ise : „Uită, dragulă mamii, 
domnulâ dasoălă ml-a spusă, că a4l a- 
vețl o petrecere la șoâlă, de acea țl-amă 
adusă nisce mănuși frumâse cum nu o 
să aibă nimenea; trage-le să vădă cum 
ți-se potrivescă ?“

— „Mulțămescă, dragă mamă", 4ise 
băiatulă, „ml-am cumpărată eu altele 
și mai frumose".

— „Ba nu", dise mamă-sa, „iată aceste 
suntă și mai frumâse".

Atunci băiatulă luâ mănușile dela 
mumă-sa din mână și le arunca josă. O 
servitore veni să le ducă afară. Der 
abia luase o ruptură din ele și că4u 
mârtă pe podele. Atunci băiatulă îșl 
trase mănușile sale și merse la pe
trecere.

Dascălulă câtă ce-lă vă4u înoremeni 
de frică, cugetândă, că băiatulă a înțe- 

lesă taina lui și a mamei sale. De cătră 
seră dascălulă merse în dărâmăturile dra- 
ciloră și aicea începu a oeti pe stele, 
care este ursita băiatului. După multă 
căutare afla, că băiatulă n’are să m6ră 
nici cum mârte silnică și că ună mânză, 
care s’a născută totă în acelă oiasă în 
oare s’a născută băiatulă, i-lă pădesce.

Atunci dascălulă ’șl puse altceva de 
gândă, adecă să prăpădâscă mândulă. 
Deci să duse la mama băiatului și îi 
spuse ce are de gândă să mai faoă. 
Adecă elă 4ige: »Tu să te faol bolnavă 
și să 4icl că numai decă vei mânca 
carne din mânzulă celă mai frumosă te 
vei însănătoșa."

Așa făcu mama băiatului precum o 
învățase dascălulă. Să făcu adecă bol
navă și cerea într’ună carne din mân
zulă celă mai frumosă, care era toomai 
mânzulă băiatului.

Băiatulă îndată ce se întârse dela 
șcâlă să duse în grajdă să-și mai ve4ă 
de mânză. Acesta totă ca mai ’nainte 
era mâhnită. Băiatulă îlă întreba, că 
oe-I lipsesce? Mânzulă răspunse: „Dra- 
gulă meu stăpână, pe tine aoum te-au 
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proiectului provine din multele și varia
tele luorărl de pănă acum. Elă reco
mandă primirea proiectului, cu reiepta- 
rea propunerii lui AppoDyi. — După ce 
mai vorbiră doi, trei deputațl, proieotulă 
s’a primită în desbaterea generală.

SOIRILE PILEI.
— 7 (19) Decemvre.

Unii testamenta frumoșii. Din Sal agi u 
ni-se eerie, că la 10 Deoemvre n. c. a 
răposată preotulă Aloisiu Buteanu în etate 
de 43 de ani. Elă a funcționată 16 ani 
ca preotă în parochia Mecentiu ou fi- 
lia Giroltă din protopopiatulă Eriului 
(diecesa Gherlei). Prin muncă și cruțare, 
elă îșl aduna o avere frumăsă, pe care 
o testă to'tă pentru scopuri de binefacere 
românesci. Anume: elă testă pentru bi
serica din Mecentiu o casă frumosă 
cu șură și grădină de 2 jugăre în prețu 
de 1600 fl.; ca fondă pentru sistemisa- 
rea salarului învățătorescă din parochia 
sa 1500 fl.’, ca fondă bisericescă 22 ju
găre de pămentă în preță de 2000 fl.\ 
pentru biserica din Căoașiu 15 jugăre 
de pămentă în prețu de 1500 fl.; pentru 
biserioa din Tășnadă jumătate partea 
dintr’o casă de acolo în preță de 1500 fl.’, 
ca fundațiune pentru ună studentă girn- 
nasială 1000 fl. Cu totulă așa-dâră feri- 
citulă Aloisiu Buteanu a testată pentru 
scopuri naționale românesol peste 9000 
fl., fiindă soootită aici și partea de avere 
a soției sale Maria, care răposă înainte 
cu vre-o cinol ani și care la morte dea- 
semenea testă partea sa din avere pen
tru scopurile de mai susă. — Numele fe- 
ricițiloră Aloisiu și Maria Buteanu prin 
aceste fapte generose voră rămâne în 
veci neuitate înaintea Româniloră recu
noscători, cari din adenculă inimei le 
4ică loră: Dumnedeu să-i odihnescă în 
pace!

* * *
Starea sănătății Reginei României, 

după cum află „Naționalulă", merge din 
ce în ce spre mai bine. Cu tote acestea, 
M. Sa Regina nu se va reîntârce în 
țâră decâtă în primăvâra viitore.

* * *
Bustalu lui I. C. Brătianu „Voința 

Națională" scrie: Din Iași ni-se oomu- 
nică, că ou aoceleratulă de Vineri dimi- 
nâța va sosi în BucurescI emineDtulă 
sculptoră italiană Villa, aduoendă cu sine 
și modelulă unui bustă ală marelui 
Ioană Brătianu, modelă lucrată în gipsă. 
Bustulă este cu o treime mai mare de- 
câtă naturală și represintă o fidelă și 
artistică reproducere a figurei lui Ioană 
Brătianu.

*
Maghiarisarea unei comune românesc!. 

Cetimă în „Magyar Hirlap", că înainte 
de asta cu trei ani „patrioții" priviau la 
comuna Gurahonță (corn. Aradului) ca 

la ună cuibă de vespî valachî. De când 
însă s’a construită linia ferată dela Cia- 
nadă, numita comună „se maghiariseză 
întru atâta11, că corespondentulă numitei 
foi e în „plăcuta" posițiune de-ai raporta, 
că a trebuită să se edifioe și o șcâlă un- 
gurescă, care este cercetată pănă acum 
de 45 elevi (români ? — Red) — Aștep- 
tămă lămuriri dela oficiulă parochială 
din G-urahonțu, să scimă, că ce felă de 
elevi suntă aceia, oarlfrecuentâză numita 
șoâlă ungurâscă? Suntă ei odrasle ro
mânesci, ori unguresol?

* * *
Demisiunea ministrului dh'honvec^i br. 

Fejervâry. Foile ungurescl din Budapesta 
aducă soirea, că br, Fejervâry și-a dată 
dimisia. Motivulă e o afacere de onore 
dintre elă și „vitâzulă" Ugron. Din inci
dentală interpelării, ce-a adresată Beothy 
Akos lui Fejervâry cu privire la inter- 
cjicerea citirii foii maghiare „Katonai 
Lapok", Fejervâry a răspunsă, că elă 
n’a interzisă cetirea foii. Mai mulțl de 
putațl din stânga i-au îăspunsă: „Numai 
atâtă ar fi mai trebuită" — Fejervâry 
a răspunsă: — „Decă va fi de lipsă o 
voiu face" — er Ugron i-a replicată 
drastică: — „Atunol te aruncămă afară 
de-aicl!" — Fejervâry dise: — „Cunâs- 
cemă astfelă de bravuri pe cari fiece omă 
le scie reduce la adevărata loră valore". 
In urma acesta Ugron, în ședința din 
Lunia trecută a declarată, că elă a dată 
destule ori ocasiă ministrului Fejervâry 
să probeze acâstă bravură și că nu elă 
(Ugron) a fostă causa, că nu s’a folosită 
de acea ocasiă. In urma aoesta minis- 
trulă Fejârvâry a rugată numai decâtă 
pe conții Karolyi Tibor și Keglevich 
Istvâu să provâce pe Ugron. înainte însă 
de-a face acesta și-a dată dimisia minis
trului președinte Szapâry, er ministrulă 
președinte a telegrafată imediată M. Sale. 
Cercurile parlamentare se ocupă multă 
cu acestă chinuitore afacere.

* # *
Noulii tarifă pentru telegrame. Minis- 

trulă de comerciu și comunicațiune a 
esmisă cu data de 10 Decemvre o or- 
dinațiune privitore la noulă tarifă pen
tru telegrama, care va întră în vigâre 
în 1 Ianuară 1892. In sensulă acestei 
ordinațiunl se șterge taxa fundamentală 
de 24, respective de 30 cr. și se stabi- 
lesce o taxă permanentă de 3 cr. pentru 
fie care cuvântă, însă minimulă taxei 
pentru o telegramă nu pote fi sub 30 
cr. va să clicA telegrama dată va trebui 
să cuprindă 10 ouvinte.

* * *
D. Esarcu, fostulă ministru de es- 

terne în cabinetulă generalului Florescu, 
a fostă numită ambasadoră ală Româ
niei la Roma.

** *
Erna. Sfântulă Nicolae ni-a adusă 

erna. De două dile ninge neîntreruptă 

cjiua și nâptea. Zăpada a fostă adusă 
pe-aicl de ună ventă rece, care a su
flată ieri nâptea și 4'ua neîntreruptă. 
Astădi fulgii suntă mai rari și mai mici. 
Asemenea scirl sosesoă de pe la Beiușă, 
Clușiu și în genere din tâtă, țâra. 
Soiri din Austria ne spună că pe-acolo 
ârna a sosită c’ună viforă uriașă. Nu 
totă așa este în Anglia, unde se 4,00> 
că timpulă e nespusă de frumosă și tem
peratura soă4ută. Se mai 4’ce, Pe 
unele locuri crescă fragile de pădure, 
viorele, olopoțeii și alte flori primăvăra- 
tice. Muncitorii luorâză negenațl, ca în 
tâmnă frumosă, ba chiar și agricultorii.

* 
A A

Dară pentru școli. D-lă Oprea Grevu, 
comerciantă, de nascere din Săliște, er 
acum domiciliată în Roșia de Seoașă, a 
dăruită 12 fl. pentru a se cumpăra căr
țile de lipsă pe sema șoolariloră dela 
școla română din Roșia de Seoașă. Pen
tru acestă ajutoră senatulă șoolară 
din amintita comună esprimă pe acestă 
cale sinceră mulțămită generosului dă- 
ruitoră. * * *

Concertam ce’lă va da d-lă B. Ba- 
pazovicl, mâne seră în sala hotelului Cen
trală Nr. I, va ave următorulă pro
gramă : Partea I. Rossini: Ouvertură 
la „Wilhelm Tell". Musică militară o. și 
r. 1) B. PapazovicI: „Souvenir d’une 
Fee", baladă pentru violină. Composi- 
torulă. 2) a) Sohubert: „Am Meer", b) 
Lassen: „Voglein wohin so schnell" 
d-șăra M. Rosenkranz. 3) Handel: „Lar
go" pentru violină. B. PapazovicI. 4) a) 
G. Dima: „Cântecă de tâmnă", b) Las
sen : „Sommernaoht", prof. N. Popovicl. 
Partea II. Mascagni: Intermezzo din 
opera „Cavalleria rusticana" Musica mi
litară. 5) Sarasate: „Le sommeil". B. 
PapazovicI. 6) „Magyar nepdalok" d-șora 
Rosenkranz. 7) A. Rubinstein. Sonate 
(G-dur) pentru violină. B. Papazoviol. 
Inceputulă la 8 ore sera. — Observămă, 
că d-lă PapazovicI nu este ună con- 
certistă de profesiune, dâr pe lângă tâte 
astea în arta musioei s’a distinsă la di
ferite ooasiunl. Venitulă concertului de 
mâne sâră, după cum amă amintită, 
este destinată pentru săracii din Bra- 
șovă fără deosebire de naționalitate.

** Ut
Papa și republica francesă. piarulă 

parisiană „Temps" scrie, că ună cores
pondentă ală său, avendă o convorbire 
cu Papa, Sânția Sa s’ar fi esprimată, 
că doresce să trăâscă în cea mai bună 
armoniă și în deplină concordiă cu Re
publica francesă. Iubesoă Francia, 4ise 
Papa, fără de-a băga în sâmă forma ei 
de guvernamentă. Francia are lipsă de-o 
politică, care să unâsoă între sine pe omenii 
cinstiți. Politica acesta trebue s’o începă 
lumenii, biserica apoi va contribui, la 
prosperarea ei, fără de-a se pune în 

frunte. Eu, sfîrși Papa, urmeză o poli
tică fără de ilusiunl și preooupațiunl. 
Restaurarea monarohiei o privescă ca 
pe ună lucru neînsemnată.

*

Pagubă de două milione. In localita
tea Lobnitz aprâpe de Bielitz a arsă îa- 
tr’una din nopțile trecute fabrica de pos
tavuri a firmei „Bartelemus I. și fii". 
Paguba e de 2 miliâne. Mai mulțl de 500 
muncitori au rămasă fără pane în capă 
de iernă.

+ *
Fometea in Rusia. Foile polone spună, 

că fâmetea în Rusia este atâtă de mare 
încâtă în cele mai multe guvernamente 
poporulă începe să ia o atitudine ame- 
nințătâre, er turburările între poporațiune 
suntă 4>mice. In urma acesta, numitele 
foi asigură, că în cele mai multe gu
vernamente se va proclama în curendă 
starea de asediu. Generalulă Gurko deja 
a și fostă chiămată la Petersburg.

* jj;
Regele și regina Italiei, după cum se 

anunță din Roma, se voră duce la pri- 
măvâră în Englitera unde voră asista 
la căsătoria fiului celui mai mare ală 
prințului de Wales, cu prinoesa de 
Teek.

* 
* *

Nouă oficii telegrafice. Oficiile tele
grafice de pe stațiunile dela calea fe
rată vicinală Brașovă-Treiscaune: Eresz- 
teveny, Boroși - Iueulă mare, Brateșă, 
Covasna, Imeclfalva și Kezdi-Oșorheiu, 
au fostă împuternicite să primâscă și 
să dea telegrame de stată și private.

** *
încă ună „bancherii. Cetimă în „N. 

Peșteră Journal" : „Acum doi ani sosiră 
la tribunalulă criminală de aici sute de 
încriminări mai alesă din străinătate, în 
contra „bancherului" stabilită aici, Alexan
dru Riess, care prin agenții săi călă
tori vindea o mulțime de losurl, însohim- 
bulă unei sume plătite în rate; când 
însă tâte sumele în rate s’au plătită, 
elă nu a putută să dea losurile originale 
(în numără oam de 20,000) fiindcă aoeste 
erau zălogite la mai mulțl bancheri de 
aici. Riess, în contra căruia s’a pornită 
oercetare criminală, a fugită în America. 
Tribunalulă a ordonată secvestrarea tu
turora losuriloră zălogite. Curia regâscă 
însă a suspendata acestă seovestrare".

* tfi sfe
Președintele republicei francese, Car

not, după cum anunță diarulă din Paris 
„Autoritâ" a inventata o nouă mitrai- 
leză, cu care în curendă se voră face 
esperimente în comisiunea de artileriă.*

Regele Alexandru alt Serbiei, va vi- 
sita în primăvara viitâre pe Sultanulă 
Turciei. In numele regenței a comuni
cata ambasadorulă serbescă diD Con- 
stantinopole GruicI acestă intențiune a 
regelui, Porții Otomane.

lăsată, au vă4ută că nu potă să te pră- 
pădescă, de aceea au începută acum cu 
mine; dâr mumă-ta numai atunci să se 
însănătoșeze, când va mânca carne din 
mine. Să scii că mâne pe la 12 oâsurl 
vine tată-t’o; înainte de 12 să vii la 
mine, să mergemă în calea lui."

In 4iua următâre înainte de 12 câ- 
surl băiatulă se duse la mânză. Acesta 
era gata înșelata, cu o șea cusută totă 
în firă. Vă spusesemă, că mânzulă era 
năsdravănu, de aceea înainte de întră 
stăpânulă său în grajdă, să dede odată 
peste capă și îndată fu înșelată. Câtă 
întră stăpânu-s’o în grajdă, elă se puse 
într’unâ genunche. Stăpânu-s’o se puse 
pe elă și sburâ afară din curte printre 
servitorii uimiți. Să duse băiatulă pe 
drumulă celă mare, ca să întâmpine pe 
tată-s’o; nu merse multă și iacă că în- 
tâlnesce pe tată-s’o, oe venia cătră casă 
ou două trăsuri pline de bani. Băiatulă 
sări pe gâtulă tată-so de buouriă, fiind
că nu-lă văduse de când s’a născută. Ta
tă-s’o asemenea era forte mișoată de ve
derea fiului său. Intre alte multe îlă 
întrebă, că mamă-sa ce face, e sănătâsă?

— „Ba nu", răspunse băiatulă, „e bol
navă." Atunol bătrânulă tată’șl grăbi 
mersulă. Ajunsă acasă întră îndată la 
nevastă-sa și o întrebă, că cei lipsesce ?

Acesta îi răspunse: „Uită dragă 
bărbate, m’amă bolnăvită de multă. Doc
torii ml-au 4'să, că numai decă mănâncă 
carne din mânzulă celă mai frumosă, 
mă însănătoșeză".

— „Apoi de ce n’ai mâncată, draga 
mea; să fi poruncită să-ți taie mânzulă 
oelă mai frumosă din stavă".

— „Am poruncit, dragă bărbate, dâră 
mânzulă celă mal frumosă e ală băia
tului nostru și elă n’a voită să lase să-i 
taie mănzulă".

Atunci tatălă să duse la fiu-s’o și 
îi 4ise) să lase să-i taie mânzulă, că 
mai are elă alții în stavă. Băiatulă răs
punse :

— „Tată, cere’ml ce vei vrea, nu
mai mânzulă nu mi-lă cere. Mânzulă 
e ce am eu mai scumpă pe lume după 
d-ta; cu elă amă crescută cu elă vrâu 
să moră ; mai bine taiă-me pe mine de- 
câtă să-mi tai mâDzulă".

Tata duse acestă veste neveste-si. 
Ea îi 4ise:

— „Preoum să vede băiatulă meu mai 
bine voiesce să moră eu decâtă mân
zulă lui. Dâr totuși hai să încercă să 
mănâncă și din altă mânză ; de oe toc
mai din acela ?“ Porunci deci unui slugă 
să omâre ună mânză și să-i aducă o bu
cată de carne prâspătă.

Porunca se împlini. Ună servitoră 
tăia ună mânză și îi aduse pe o far
furia o bucată. Ea mânca puțină, dâr 
îndată o aruncă câtă colo 4,cendă, că 
s’a însănătoșată. Ba mai bine să cre- 
demă, că șl-a căpătată âră mintea, sâu 
că vă4endă pe bărbatu-s’o șl-a adusă a- 
minte de datoria sa de mamă.

După câteva 4^e dela întâroerea 
tată-s’o, băiatulă merse la mânză, să mai 
ve4ă de elă. Mânzulă îi 4’se: „Scii ce 
stăpâne, aici noi nu o să putemă trăi 
multă vreme în pace. Mergi la tată-tău 
și cere-I hainele cu cari umbla elă ca 
flăcău, precum și paloșulă celă cu tăișă 
de flacără; apoi ia-țl nisoe bani și vino 
la mine să plecămă; cătră tată-tău 4b 
că vrâi numai să ve4l cum ’ți stă în 

hainele lui". Așa făcu băiatulă precum 
îlă învățase mânzulă.

Se duse la tată-s’o și ’i 4ise • „Tată 
dragă, dâcă ții la mine, ca la feciorulă 
d-tale, atunci dă-ml hainele în oari îm- 
blai d-ta, ca flăcău, și paloșulă celă cu 
tăișă de focă, că vrâu să vă4ă cum ’ml 
stă în hainele d-tale".

Tată-său, nenădăindu-se de locă des
pre ceea oe vrea să întreprin4ă fiulă său 
i-le dădu. Acesta îmbrăcându-se cu ele 
și umplându-șl buzunarele cu bani, să 
duse la mânză în grajdă. Acesta câta 
vă4u p® stăpânu-s’o îmbrăcată în hai
nele acele, începu a bate din piciâre și 
a sufla aburi și flăcări pe nări. Fecio
rulă să avântă în șea și eși în curte 
să-lă vâ4& tată-s’o.

Acesta tocmai era pe prispa casei 
vorbindă cu nevastă-sa. Băiatulă salută 
pe tată-s’o cu sabia în feliulă soldațiloră, 
după aceea porni cu oalulă mai repede 
ca fulgerulă afară pe portă, strigândă: 
„Rămâi sănătosă tată, pe mine nu mă 
mai ve4l, dâr nici mama nu o să mă
nânce carne din mânzulă meu."

Tatălă ’șl frângea mânile de părere
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Corespondența „Gaz. Trans.“
De lângă Tășnadu, (Sălagiu) 14 Dec. n. 1891.

Stimate D ie Redactoră! In cjilele 
mai de apoi călătorindă dela Tășnadă 
cătră casă, mă întâlnisemă ou o câta de 
peregrini țărenl, dela oarl am aflată, că 
suntă Unguri oalvini de pe la Mișcolță, 
cari văntjendu-șl moșierele de pe acasă, 
au plecată cătră Sălagiu, unde după cum 
le-au spusă frați de ai loră așecjațl pe 
pe aici, se pâte căpăta în satele valahe 
pământă destulă de eftină. Ținta lord 
era Bobota, unde suntă „de pela ei“ 
mai mulțl așezați.

M’am îngrozită aucjindă aoestea. Ei 
mi-au vorbită adevărulă.

Bobota, o comună mare în centrulă 
Sălagiului, situată lângă drumulă de țâră, 
mai înainte cu 3—4 ani era locuită nu
mai de Români, pe lângă cari se mai 
aflau și câteva familii de jidani, cari s’au 
umplută ca stupulă, sugândă din grăsi
mea bietului poporu, rămasă îndărătă în 
privința culturei, căci în sătulă acesta 
abia iol-colea afli câte unulă, care soie 
scrie și ceti. AdI pe lângă aceste lipitori, 
înlăîntrulă și pe hotarulă acestei comune 
nenorocite se află patru, ifecl de familii 
calvinescl, — toți venițl din Ungaria și 
aședațl pe moșiile Româniloră, ce și le-au 
vândută cu unu preță de nimioă.

Precum asigură acei oălătorl pribegi, 
roiurile vor continua a sosi și în alte sate 
afară de Bobota; ei au de gândă să se 
așede pe la Zalnocă și pe la Supură; 
adecă în cele mai băștinașe sate româ- 
nescl din inima Sălagiului, unde și pănă 
acum suntă colonii de aoeste aședate pe 
vetre românesol.

Domne, la ce o să mai ajungemă? 
Nu vădă conducătorii poporului din 
acele părți, că „ordet ucalegon"; nu 
vede însu-șl poporulă acela nenorocită, 
că adl-mâne va fi scosă din moșii din 
cele mai frumose locuri. Să fiă ore atâtă 
de orbită poporulă nostru din acele părți, 
ca să primescă încă cu dragoste pe acei 
venetici, cum mi se lăudau? Să nu soie 
6re Românii noștri, că acești străini nu
mai spre răulă și nenorocirea loră să a- 
șecjă. între ei ?

Așa nu merge bine.
Strîngeți-vă, Români, rândurile, înso- 

țiți-vă unulă cu altulă și vă ajutorați 
împrumutată, ca să nu lăsațl străiniloră 
moșiile, pentru cari părinții și străbunii 
voștri au asudată sudori de sânge 
în brăzda domnâscă, âr conducătorii po
porului română desbrăcându-se odată de 
egoismulă urîtă, să strige, dâr puternică 
să strige la urechile și la inima poporu
lui, ca să audă și să înțelegă, că cine 
nu are pămentă, n’are pe ce sta’n pi- 
ciore, — este ună Ioană fără de tfră!

Veritas.

Emanciparea țeranilorii.
Din discursulă lui M. Kogălniceanu rostită la 

jubileulă Academiei Române.
(Fine.)

Imediată după votulă consiliului de 
Stată eu amă depusă dimisiunea mea 
în mânile Domnitorului, declarândă, că 
în calitate de ministru de interne, eu nu 
puteamă răspunde de ordinea publică, 
că nu aveamă îndestule mijlâoe de exe- 
cuțiune pentru ca odată ce se va lăți 
Buna-Vestire a desființărei clăcei, a li- 
berărei brațeloră și a emancipărei ogo- 
reloră loră de ori ce saroină și angariă 
cătră stăpânii de moșii, să potă îndatora 
pe țărani trei veri de-arândulă a mai 
face clacă său boeresculă.

„In dosulă fiă-cărul clăcașă ml-ară 
trebui câte ună jandarmă, cjiseiu Dom
nului; și dâcă Măria Ta ai avă ațâți jan
darmi câți suntă țăranii, și încă nu 
Te-așI sfătui să faci de ei o asemenea 
întrebuințare, și nici că ordinile Măriei 
Tale ar fi ascultate, pentru că și jan
darmii (pe atunci se dioea „călărașiloră" 
dorobanți) suntă clăcașl seu fii de clă- 
cașl“.

Vorba francesului „la nuit porte 
conseil" s’a îndeplinită spre fericirea țâ
rei, spre gloria Domnului.

Cuza-Vodă, mai bine avisată și după 
o matură sfătuire cu elă însuși, a cum- 
penită temeiurile importante ale apli- 
cărei imediate a marei reforme. Ml-a 
înapoiată dâr demisiunea, și m’a împu
ternicită să pledeză înaintea Consiliului 
de Stată necesitatea de a reveni la ime
diata aplicare a acestei legi. Consiliulă 
de Stată și ministeriulă amă convenită 
ca legea să se pue în lucrare dela 23 
Aprilie 1865, împuternicită fiindă însă 
guvernulă de a înainta pănă atunci 
lucrările pregătitore de constatare și 
de marcare prevăcjute prin noulă așe- 
dământă.

Primescă aci recunoscința mea, fos- 
tulă meu colegă la acelă ministeriu și 
actualulă meu oolegă în Academiă, d-lă 
N. Kretzulescu; nu mai puțină confundă 
acâstă recunoscință onorabilului domnă 
G-. Vernesou și colegului meu în Aca
demiă, d-lă Alexandru Papadopol-Cali- 
mach supravețuitorl, cu d-lă Orbescu din 
acclă luminată Consiliu de Stată, carele, 
puindu-se mai pe susă de tote conside- 
rațiunile și dificultățile politice de pe 
atunci, au împreună lucrată și puternioă 
au contribuită „la săvârșirea unei reforme 
care a schimbată fața economică a Ro
mâniei".

Legea a fostă precedată de o pro- 
clamațiune a domnului „Cătră locui
torii sătesclu. Acâstă proclamația este 
testamentulă politică ală lui Cuza- 
Vodă.

Mari greșeli elă a făcută, dâr a- 

cestă proolamațiă nu va peri nici din 
inima țăraniloră, nici din istoria Ro
mâniei.

Să-mi fiă permisă a da cetire pro- 
olamațiunei:

„Săteniloră!
„îndelungata vâstră așteptare, marea 

făgăduință dată vouă de înaltele Puteri 
ale Europei prin art. 46 ală convențiu- 
nei, interesulă Patriei, asigurarea pro- 
prietăței fonciare și dorința Mea cea 
mai vie s’a împlinită.

„Claca (boeresculă) este desființată 
pentru d’a pururea, și de astăcjl voi sun
teți proprietari liberi pe locurile supuse 
stăpânirel vâstre în întinderea hotărîtă 
prin legile în ființă.

„Mergeți dâr, mai înainte de tote, 
la pâlele Altarului, și cu genunchele ple
cate, mulțămițl A Totă Puternicului 
Dumnedeu, pentru-că prin ajutorulă său, 
în sfârșită ați ajunsă a vede acestă di 
frumâsă pentru voi, scumpă inimei mele 
și mare pentru viitorulă României !

„De astădl voi sunteți stăpâni pe 
brațele vâstre; voi aveți o părticică de 
pământă, proprietate și moșiă a vâstră; 
de astăcjl voi aveți o patriă de iubită și 
de apărată.

„Și acum, după ce cu brațulă celui 
de susă, amă putută săvârși o asemenea 
mare faptă, Mă întorcă cătră voi, spre 
a vă da ună sfată de domnă și de pă
rinte, spre a vă arăta calea pe care 
trebue să o urmați, de voiți să ajungeți 
la adevărata îmbunătățire a sortei vâstre 
și a copiiloră voștri.

„Claca și tâte celelalte legături silite 
între voi și între stăpânii voștri de moșii 
suntă desființate prin plata unei drepte 
despăgubiri.

„De acum înainte voi nu veți mai 
fi cu dânșii în alte legături de câtă a- 
celea ce voră isvori din interesulă și 
buna primire a unora și altora. Aceste 
legături însă voră fi pururea neapărate 
pentru ambele părți. Faceți der ca ele 
să fiă întemeiate pe iubire și încredere. 
Mulțl și fârte mulțl din proprietari au 
dorită îmbunătățirea sârtei vâstre. Mulțl 
din el au lucrată cu tâtă inima oa să 
ajungeți la acestă frumâsă di, pe care 
voi astăfll o sărbațl. Părinții voștri și 
voi ați vădută dela mulțl stăpâni de 
moșii ajutoră la nevoile și trebuințele 
vâstre. Uitați der dilele negre prin cari 
ați trecută ; uitatl tâtă ura și tâtă vrajba; 
fiți surcjl la glasulă acelora, cari vă voră 
întărită în contra stăpâniloră de moșii, 
și în legăturile de bună voiă ce veți mai 
ave de aci încolo cu proprietarii, nu 
vedeți în ei de câtă pe vechii voștri 
sprijinitori și pe viitorii voștri amici și 
buni vecini. Au nu sunteți toți fii ai 
aceleiași țări? Au pământulă României 
nu este muma care văhrănesce pe toți?

„Stăpâni liberi pe brațele și pe o- 
gârele vâstre, nu uitați mai înainte de 
tâte, că sunteți plugari, că sunteți mun
citori de pământă. Nu părăsiți acâstă 
frumâsă meserie, oare face bogăția țârei 
și dovediți și în România, ca pretutin- 
denea, că munca liberă produce îndoită 
de câtă munca silită. Departe de a vă 
deda trândăviei, sporiți înoă hărnicia 
vâstră, și ogorele vâstre îndoită să fiă 
mai bine lucrate, căci de acum aceste 
ogâre suntă averea vâstră și moșia co
piiloră voștri.

„Ingrijiți-vă asemeneă de vetrele sa- 
teloră vâstre, cari de astăcjl devină co
mune neatârnate, și locașuri statornicite 
ale vâstre, din cari nimeni nu vă mai 
pote îsgoni. Siliți-vă der a le îmbogăți 
și a le înfrumseța; făceți-vă case bune 
și îndestulitâre ; încunjurați-le cu grădini 
și pomi roditori. Inzestrați-vă satele cu 
aședăminte folositâre vouă și urmașiloră 
voștri. Statorniciți mai alesă și pretutin
deni șcâle, unde copii voștri să dobân- 
dâscă cunoscințele trebuitâre pentru a 
fi buni plugari și buni cetățeni.

„Actulă din 2 Maiu v’a dată la toți 
drepturi; învățațl der pe oopii voștri a 
le prețui și a le bine întrebuința.

„Și mai pe susă de tâte, fiți și în 
viitoră ceea ce ați fostă și pănă acum, 
și chiar în timpurile cele mai rele, fiți 
bărbați de pace și de bună rînduială, 
aveți încredere în Domnulă vostru, care 
vă doresce totă binele; dațl, ca și pănă 
acum, pilda supunerei cătră legile țârei 
vâstre, la a căroră facere aveți și voi 
de acum a lua parte; și în tâtă întâm
plarea, iubiți România, care de astăcjl, 
este dreptă pentru toți fiii săi.

„Și acum, iubițiloră mei săteni, bu- 
curați-vă și pășiți la muncă de bună 
voiă, care înalță și îmbogățesce ; și Dum- 
nedeulă părințiloră noștri să binecu- 
vinteze sămânța ce veți arunca pe cea 
d’întâi brazdă liberă a ogoreloră vostre".

Câteva cuvinte și voi sfîrși.
Aplicarea legei rurale a dată looă 

pe alocurea, și mai alesă în țâra româ- 
nescă, la durerose strămbătățl.

In Moldova ogorele țărăneșol fiindă 
alese încă prin legea lui G-rigore G-hioa 
din 1850, strămutarea posesiunei nu s’a 
făoută în genere, de câtă în urma nece- 
sitățiloră de comasare.

Nu a fostă totă așa în Muntenia. 
Aci mai tote moșiile erau lucrate numai 
de țărani, și pe tâtă întinderea, schim- 
bându-se ogârele mai anuală după ne
cesitățile agriculturei; a trebuită mai 
întâi der a se aplica legea lui Știrbei- 
Vodă, adecă a se determina pe pă
mântă întinderea ogoreloră cuvenite ță
raniloră, și de aci multe nedreptăți. Și 
ou tâte aceste, în tâtă întinderea Ro
mâniei o singură strigare de nemulță- 
mire n’a isbucnită din gura țăraniloră,

de rău și mâhnire, neputândă să înțe
legă pentru ce fiulă său plecase așa fără 
de veste. întrebă pe nevastă-sa, decă nu 
scie ea causa plecării fiului său. Acesta 
deși scia prea cine, (Ț30 nu 3°i0 
începu și ea a se boci.

Tatălă cjicea: „Așaderă bucuria cea 
mare ce o aveamă pentru nascerea unui 
copilă a fostă numai unu visă? înainte 
de a-lă avea doriamă numai ca să amă 
ună băiată; Dumnedeu ml a dată unulă 
și eră mi-l’a luată ; mai bine să nu mi-lă 
fi dată și să nu mă fi pedepsită acum 
așa de amară, luându-mi-lu eră. Dum
nedeu ș’a bătută numai jocă de mine".

Așa să tânguia bătrânulă tată în 
desperarea sa, cârtindă contra lui Dum
nedeu. Dâr la urmă âră se îndreptă și 
ridicândă umedii săi ochi cătră ceră 
(jioea: „Dâmne ârtă-ml păcatele mele, 
că amă cârtită împotriva Ta; așa a 
fostă voia Ta, Tu mi l’al dată, Tu mi 
l’ai luată? După acea să punea bătrâ
nulă pe plânsă ne mai avândă nici o 
bucuriă în (jil0!0 3ale negre.

De altfelă să socotimă și noi nu
mai dreptă. Ce bucuriă pâte să aibă ună 
tată bună în adâncile sale bătrânețe, 

decâtă ună copilă bună și cu frica lui 
Dumnetjeu?

Acum să lăsămă pe bătrânulă tată 
în mâhnirea și desnădăjduirea iui și ca 
vântulă să alergămă după fecioru-s’o 
să-lă ajungemă și să vedemă ce mai 
face?

*Etă că l’am ajunsă. După-ce ple
case din curtea tatălui său merse șepte 
ani și șepte luni. In sfârșită calulă, 
adecă mânzulă, se opri între nisce petri, 
cari sămănau a âmenl împetrițl. Mân- 
zulă cjise: „Uite stăpâne, vecjl oasele a- 
ceste frumâse. Aceste au fostă odată pa- 
latulu unui împerată mare și tare. Acestă 
îinpărată avea o fată mare și frumâsă 
ca sârele din ceriu. Dracii în mai multe 
rânduri au încercată să o fure, der nu 
au putută fiind-că, totdeuna când erau 
gata să fure fata, atunci săriau toți o- 
menii din orașulă acela și îi puneau pe 
fugă. Der cu tâte aceste dracii nu des- 
nădăjduiră, ci punându-șl tote puterile 
loră drăoescl, împetriră pe toți omenii 
din orașulă acela, pe împăratulă, pe îm- 
părătâsa, numai pe fată nu. Pe acâsta o 
luară și o duseră în pescerile loră. La 
ună semnă dată toți dracii suflară din 

vârfulă unui munte spre orașă și toți 
omenii cum se aflau pe timpulă suflării 
așa au împetrită. Unii, cari umblau e- 
rau împetrițl stândă în piciore. Alții, 
cari mâncau împetriră cu lingura în 
mână. Alții cari erau călare împetriră 
cu cală cu totă. Lucrătorii împetriră cu 
uneltele în mână; croitorii cu fârfecele 
în mână, cismarii cu sula și cu cisma ; 
scriitorii cu pena în mână; cânii cu o- 
sulă în gură. Cu ună cuvântă totă, totă 
ce fusese viu în orașulă acela a împe
trită la suflarea draciloră.

Feciorulă când audi aceste vorbe 
dela mânzulă său, râmase și elă ca îm- 
petrită de grâză și niol nu mai putea 
vorbi. Abia într’ună târdiu mai venin- 
du-șl în fire de spaima cea mare întreba 
pe mânză, dăcă nu se pâte cumva în
via cei împetrițl.

— „Ba da“, răspunse mânzulă, „dâr 
atunci trebue să suferi multe neajun
suri?

— „Fiă, nu-mi pasă", 4'se feciorulă, 
„celă puțin sciu, că am făcută ună bine".

— „Bine", iji80 mânzulă, „acum întră 
în o casă, mâncă bine, apoi culcă-te, ca 
pe mâne nopte să fii harnică să suferi 
ranele ce ți-le voră aduce dracii".

Atunci feciorulă ’șl băga calulă 
într’ună grajdă și după ce-i dede de 
mâncare întră în o casă. Aci în frunte 
era ună scaună mare de aură, pe care 
ședeau împăratulă și împărătesa împe
trițl. împăratulă era cu sceptrulă în o 
mână âr cu cealaltă îmbrățișa pe ne
vastă-sa. Acâsta era cu ună trandafiră 
în mână.

Feciorulă nostru să duse la împă- 
rătâsa și o prinse de mână, voindă să 
o ridice, dâr de geba, că ea era împe
trită. Pe masă erau bucate în farfurii 
mari de aură. Să vede că era timpulă 
mesii pe când draoii i-au împetrită. Fe
ciorulă puse mâna pe o bucată de carne 
să o mănânce, der câtă ce băga în gură 
văcju, că și aceea era împetrită. Deci, 
vădândă elă că de acolo nu putâ căpăta 
nimică de mâncare, scâse din buzunară 
ună inelă și-lă puse pe-o masă. Câtă ai 
bate în palme masa fu plină de bucate. 
Feoiorulă se puse și mâncă bine. Apoi 
băga inelulă în buzunară și se culca. In 
diua următâre se duse la mânză. Acesta 
îi cp30 :

— „încalecă stăpâne, să mergemă prin 
orașă să vedemă ce-I p’acolo". 
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ună singură brață nu s’a ridicată pentru 
silnioe fapte său răsbunărl.

In Austria, în Rusia, aplicarea legei 
rurale a dată locă la mii de acte de 
orude represalii, mii de case ale pro- 
prietariloră au fostă date prada flacări- 
loră, și sute de proprietari au căzută 
victime sub toporele țăraniloră, trans
formați în fiară sălbatice.

In România o liniște perfectă: în- 
tr’o sărbătorire generală, aplicarea legei 
emancipatrioe s’a făoută fără a se pre
face în cenușă o singură casa din ale 
foștiloră stăpâni, fără ca să se smulgă 
ună singură firă de pără din ale mari- 
loră proprietari.

Când, 14 ani în urmă, la apelulă 
viteazului loră Domnă și Oăpitană, ță- 
ranulă română, soldată de liniă, seu do- 
robanță ori călărașă, după două sute de 
ani de umilință, în Câmpiile Bulgariei și 
în fața Plevnei, a dată pieptă dușma
nului, țăranulă română, c|icO., prin vi
tejia sa, prin înfruntarea morței, a do
vedită, că astă-dată elă avea o patrie 
de iubită și de apărată și că în spa
tele lui, dincdce de Dunăre, elă avea 
pentru densulă și pentru familia sa, o 
părticică de pămentă, proprietate și mo
șia a lui și a copiiloră săi.

Telegramele „Gaz. Trans.“
(Serviciulu biuroului de cor. din Pesta.)

Budapesta, 19 Decemvre n. — 
In afacerea Fejervâry-Ugron nu 
s’a făcută nici o schimbare pănă 
.ăc|î, debrece Ugron este absentă 
din capitală.

Viena, 19 Decemvre n.—Foile de 
seră scriu, că estefbrte verosomilu, 
că ună membru ală stângei unite 
germane va întră în cabinetulu 
Taaffe.

Lemberg, 19 Decemvre n.—In 
Varșovia au fostă arestați din nou 
mulțl studențl poloni pentru agi
tațiuni naționale.

BucurescT, 19 Decemvre n. — 
încercările pentru consolidarea ma
jorității parlamentare conservative 
au succesă numai în modă par
țială, nu pe deplină. Se prevede, 
că seu va fi disolvată camera, seu 
va isbucni o nouă crisă ministe
rială.

Berlinii, 19 Decemvre n.—Soi
rea despre visita împăratului ger
mană în Bucurescî este o curată 
scornitură.

Winterthur, 19 Decemvre n. — 
Integă consiliulă de administra- 
țiune dela „Creditbank££, carea 
dată falimentă, a fostă arestată.

Berlinu, 19 Decemvre n.—Din 
incidentulă primirei tractatului co
mercială cu Austro-Ungaria după 

a treia cetire în pariamentulă ger
mană, împeratulă a înălțată pe 
cancelarulă Caprivi la rangulu de 
conte.

~~~CARACTERULt.*)

*) După, Smiles-Rudow. A se vadă Nr. 
2G6 aid „Gaz. Trans.“ din 1891.

însușirile caracterului.
3. Fidelitatea.

Si lozinca renumitului beliduce 
englesă Wellington a fostă — da
toria, căreia i-a servită cu credință 
ca puțini alții. Când era coman- 
dantă superioră în Portugalia nu 
i-se părea purtarea poporațiunei 
de acolo nici cuviincibsă nici ame- 
surată datoriei. Elă ițise, „ Avemă 
aici entusiasmă cu carulă și vi- 
va-te asemenea; iluminări festive, 
cântări patriotice și serbări destule 
pretutindeni. Der ceea ce ne tre
bue este, ca fiă-care sS-și facă da
toria sa credinciosă și se asculte 
de superiorii săi!“

La Waterloo întrândă Wel
lington într’ună careu de infante- 
riă forte slăbită, pe când acesta 
aștepta tocmai ună atacă de ca- 
valeriă, ițise cătră soldați: Fiți 
tari, voiniciloră! gândiți-ve ce voră 
(țice în Anglia despre noi!££ Sol- 
dații răspunseră: „Să n’ai grije 
domnule comandantă, ne cunbs- 
cemă datoria !££

Admiralulă Nelson n’a fostă 
mai puțină credinciosă datoriei 
sale. Semnificativă este pentru elă 
renumita lozincă, ce a dat’o flotei 
sale înaintea bătăliei dela Trafal
gar: Anglia așteptă ca fiă-care 
să-și facă datoria — și totă așa 
cuvintele sale de urmă: „Mi-am 
împlinită datoria, Domnulă fiă 
lăudată !££

Este sciută că marele roman- 
țieră Scott a scrisă și a scrisă 
și nbpte, între năcazuri și băle, 
fără a ave celă mai mică folosă, 
căci totă ce câștiga dădea credi- 
toriloră săi. Elă cțicea: N’aș fi pu
tută durmi așa de liniștită, ca 
acuma, decă nu aș fi avută 
consciința mângăiătore, de a-ml 
câștiga mulțămirea creditori - 
loră, făcendă destulă ca omă de 
onbre îndatoririloră mele în tote 
privințele. Vădă înaintea mea o 
cale lungă, ostenitdre și întune- 
cosă, der ea duce la ună renume 
nepătată. De voi muri în jugă, 
ceea ce e forte verosimilă, voiu 
muri cu onbre. De îmi voiu îm
plini problema, voiu secera mul- 

țămirea tuturoră celoră, pe cari îi 
privesce, și aplausulă propriei mele 
consciințe.

In urma neaucțiteloră încor
dări ale sale, Scott vedea împu- 
ținendu-se mereu datoriile sale și 
s’ar fi liberată de totă de ele în 
câțiva ani, decă nu l’ar fi ajunsă 
mortea. Un.ulă din ultimele sale 
cuvinte a fostă; „Intre toți scrii
torii timpului meu eu am scrisă 
pbte cele mai multe tomuri; și 
este cea mai mare mângâiere a 
mea a sci, că n’am căutată să 
strică principiile nimănui, nici n’am 
scrisă ceva, ce aș dori acum pe 
patulă morții, să nu fia scrisă££.

Acestă credincbsă împlinire a 
datoriei au dovedit’o însă în An
glia nu numai 6menii mari și 
culțl, ci și întregulă poporă. Des
pre acesta suntă multe esemple, 
în deosebi acela dată când cu cu
fundarea corăbiei „ Birkenhead “. 
După ce femeile și capii au pă
răsită corabia ce nu mai era de 
scăpată, nu mai era nici o luntre, 
tbte erau ocupate. Matrozii și 
aprbpe cincl-sute de soldați răma
seră îndărătă de bună voiă și a- 
ceștia dădură o salvă de bucuriă 
când vecjură pe temei și copii 
scăpați.

Der acestă credință în împli
nirea datoriei esistă și la celelalte 
popbre precum la Germani, la 
Frances! ș. a. In timpurile trecute 
mai alesă Francia avu mulți băr
bați mari credincioși datoriei loră 
ca Bayarcfii, Duguesclin, Coligny, 
Duguesne, Turenne, Colbert, Sully 
ș. a.

In timpulă mai nou s’a dis
tinsă între Frances! de Tocqueville 
prin semțulă său de datoriă: dreptă 
mulțămire l’au întemnițată și l’au 
scosă din viața publică. Elă scrise 
cătră amiculă său Kergorlay: Eu 
ca și d-ta devină pe fli ce merge 
mai primitoră pentru fericirea, ce 
consistă în credincibsa împlinire 
a datoriei.- Nici o altă fericire nu 
este așa de adencă și durabilă. 
Numai o țintă esistă care e vred
nică de încordarea nbstră: Binele 
omenirei- “

I

4. Adeverulu.

In același raportă în care se 
află curagiulă cu stăpânirea de 
sine, stă și fidelitatea cu adevă- 
rătatea — acesta este partea din- 
năuntru a aceleia, ba o putemă 
numi chiar fidelitate cătră sine 
însuși, de aceea nu se pbte des
părți de fidelitate în sensă mai 
răstrînsă. Astielă $ice Platone: a 

vorbi adevărulă e lucru dreptă, a 
minți e nedreptă.

De aceea minciuna a trecută 
din vechime ca greșela cea mai 
nebărbătbscă. Deja Achille 4i°e ■ 
Urăscă păn’ la morte pe acela, 
care altfelă vorbesce și astfelă 
cugetă.

Despre Epaminonda și Aristide 
se 4i°e că n’au mințită nici în 
glumă. Perșii învățau pe copii 
loră dela cinci ani în susă să că- 
lărescă, să pusce și să vorbescă 
adevărulă. A minți era la ei cea 
mai mare rușine. Totă așa era 
privită minciuna în vechia Romă, 
precum văcjurămă mai susă la 
Regulus ș. a.

Aristotele, Diog. Laertiu, Ci
cero scriau despre minciună totă 
aceea ce jice poporulă : Cine minte 
odată nu mai află creflămentă seu 
„cu minciuna poți să prân4esci, 
der de cinată nu poți cina.“

De aceea e lăudată bărbatulu 
parolistă, care îșl ține cuventulă, 
căci celă ce nu și-lă ține, nu e 
bărbată.

Așa 4ice lordulă Chesterfield, 
că adevărătatea duce pe omă la 
succese și Clarendon 41°© despre 
Falkland, că acesta se ferea de a 
spune ună neadevără tocmai așa 
precum se feria de a fura lucrulu 
altuia. Ear soția unui bravă en
glesă 4ise despre bărbatulă ei : 
Elă nu promitea nicl-odată ce nu 
putea seu nu voia să tacă; der 
făcea totă ce sta în puterile sale.

Este cunoscută chipulă, în care 
mareșalulă Blucher și-a ținută cu
ventulă țață cu amiculă său Wel
lington de a-i veni în ajutoră 
Waterloo. Când drumulă fiindă 
tbrte rău, soldații nu înaintau 
destulă de repede, elă îi impintena 
necurmată: „înainte, băețl, îna
inte !££ — „Nu mai merge !££ răs
pundeau ei descuragiațl.— Atunci 
Bliicher îi agrăi fbrte emoționată: 
„Băieți, trebue se mergă; voi 
4iceți că nu merge, der trebue se 
mergă! Căci doră am promisă 
fratelui meu Wellington — i-amă 
promisă, au4ițl? Și voi dără nu 
veți voi să rămâiu mincinosă fața 
cu elă?££

Și a mersă, Blucher ajunse 
tocmai în momentulă supremă pe 
câmpulă de luptă.

Adevărulă nu-i iertată se-lăv 
jertfîmă pentru nici ună felă de 
considerațiune, elă trebue să ră
mână steua conducătbre a vieții 
nbstre. Elă este legătura ce legă 
societatea, fără de care ea ar tre
bui să se disolveze. Nici o casă

Totă ce vedeau era împetrită toc
mai așa precum spusese mânzulă. După 
ce se întârseră acasă cjise mânzulă cătră 
stăpenu-s’o:

„La nopte, stăpâne, să începe des- 
legarea orașului acestuia din lanțurile 
drăcescl. Tu 3ă te culci în casa 
cea mare și decă te va tredi cineva tu 
să nu vorbescl nimicii căci în asta stă 
totă deslegarea; și ca nu cumva să te 
scapi să vorbescl, ’ți iau graiulă.u

țiicendă aceste, mânzulă dădu cu pi- 
ciorulă în pămentă. Feciorulă voia să 
mal cțică. ceva, dăr nu putea. După a- 
ceste să duse în casa cea mal mare. 
Aci mânca, apoi să culcă. Oam pe la 
mecjulă nopții să trezi din somnii de 
larma cea mare ce era în casă.

Dracii năpădiau în casă ca fruneja 
și ca erba, negrii, urîțl, cu cârne, cu 
codă, cu furci cu trei corne, cu capete 
de omă în mână. Mai pe urmă sosi fata 
împăratului, pe care o duseseră dracii. Ea 
să așetjâ pe una scaună înaltă și de 
aicea porunci draciloră să nu mai facă 
larmă. Aceștia amuțiră.

Atunci fata porunci la doi draci să-i 
aducă pe feciorulă nostru, ce era împe- 

trita de frică Ea începu a-lă întreba 
câte de tăte, că cine e, de unde e și 
cine l’a adusă acolo. D6r elă nu putea 
vorbi de looă, graiu nu avea. Atunci 
fata făcu semnă la alțl doi draci; aceștia 
luară pe fecioră în furcile loră, ’lă ridi
cară pănă la grindă, apoi îlă lăsară 
josă, și totă așa de douăsprezece ori. 
La urmă după ce gătară veni ună ală 
treilea dracă cu o scăfârliă de capă de 
omă și îi dădu să bea ceva din ea. 
După acesta er veniră cel doi draci și 
începură a purta pe bietulă fecioră, ca și 
când ar împrăscia fenulă. Cam pe la 
trei ciasurl după mecjulă nopții cânta 
una cocoșă. Atunci dracii năpădiră 
eră pe ușă afară tocmai așa precum ve
niseră.

Dimineța se dusefeciorulă la mânză 
și îi spuse ce a văZută și ce a pățită. 
Mânzulă îi dise: „N’ai suferită de geba, 
stăpâne, hai de vecjl pentru-ce ai sufe- 
rită.“ Feciorulă înoălecâ și plecă prin o- 
rașă. Toți dmenii căpătaseră piciore vii 
și înoercau să umble, der fiind-că partea 
cea mai mare a trupului era încă petră 
nu se puteau mișca.

In nâptea următore feciorulă nostru 

a pățit’o totă așa ca și în noptea tre
cută. ț)iua când merseră prin orașă vă- 
dură, că totă trupulă âmeniloră să pre
făcuse în carue, numai capurile erau 
totă petră. Când era spre sera nopții 
a treia (fi80 mânzula cătră stăpânu-s’o:

— „Două nopți stăpâne le-ai dusă, cum 
le-ai dusă, der a treia e și mai grea. Iacă 
pe lângă graiu îți iau tâte simțirile, 
ca să nu poți nici vorbi, nici simți du
reri. țlicendu aceste, mânzulă să ridică 
în piciorele de dinapoi, apoi să lăsa 
josă. Feoiorulă nostru acum nu mai a- 
vea nici graiu nici simțiri. Astfelă se 
duse eră în casa cea mare și să culcă.

Pe la 12 ore noptea eră năpădiră 
dracii ca frunza și ca ierba, care de 
care mai urîtă și mai îngrozitorii. De 
astă-dată venise și craiulă draciloră, să 
vădă ' și elă pe omulu acela, din care 
slugile lui nu au putută scote nici o 
vorbă și care la urmă avea să-i răpescă 
și fata. După ce toți se adunară, craiulă 
draciloră dimpreună cu fata de împărate 
se sui pe scaunulă celă înaltă. De aici 
porunci draciloră prin ună semnă, să 
tacă. Aceștia amuțiră. Atunci draculă 
ălă cu trei corne în frunte porunoi la 

două slugi de ale lui să aducă pe omu 
ce dbrme în casa loră. Omulă fu adusă 
și pusă lângă fata de împărate. Acesta 
prin felurite apucături femeiescl voia să 
scotă măcaru o vorbă din elă. Dăr tâte 
încercările ei rămaseră zadarnice; omulă 
nu vorbia. Craiulă draciloră, văcjendă că 
în chipulă acesta nu pâte să scoță nici 
o vorbă din elă, făcu semnă la doi drqcl. 
Aceștia veniră aducendu ună cosciugă 
pe umere. In cosciugulă acesta băgară 
pe feciorulă nostru. In cosciugă adeoă 
erau osele unui omă mortă de vr’o 25 
de ani. Apoi închiseră oosciugulă și în
cepură a cânta lângă elă mai urîtă de- 
câtă ei înșiși. După aceea deschiseră cos- 
oiugulă și-lă întrebară decă vrea să vor- 
besoă. Feciorulă nu putea.

Atunci dracii er închiseră cosciugulă 
și începură a sări pe elă. După aceea 
scâseră afară pe fecioră din cosciugă și 
legându-i mânile la spate îlă duseră 
într’o gropă sub pămentă. Aci stăteau 
totă schelete de âmenl pe păreți cu 
dinții rângițl, ca și când ar voi să mă
nânce pe omă. Unele din1 aceste schelete 
veniau la feciorulă nostru, îi puneau 
mânile pe umeri și-lă sărutau.- 
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nu se pdte conduce fără de ade- 
văru, cu atâtă mai puțină unu 
poporu. Toma Bacone cficea chiar, 
că nici dracii nu potu minți, fi- 
ind-că atunci nici iadulu n’ar mai 
pute esista; față cu acesta cfi06 
ce-i dreptu Ioană evangelistulă că 
draculă este mincinosulu dela în
cepută.

De aceea este minciuna celă 
mai drăcescă și comună vițiu, 
aibă-șl isvorulă în stricăciune ori 
numai în lașitate. Și totuși suntă 
suflete mârșave, cari nu numai că 
nu mințescă mai bucurosă decâtă 
se vorbescă adeverulă, der se fă- 
lescă chiar cu însușirea ce o au 
de a suci adevărulă.

Pentru durată nu p6te merge 
așa cu minciuna. Mai curendă seu 
mai târziu ea se dă pe față, se 
demascheză fiă câtă de bine croită. 
Și încă este mai puțină despre- 
țuitoră — deși totu așa de ne
cinstită — a minți așa 4’°endă 
pe față, decâtă acestă modă de 
a se esprima în doi perl, șovăitoră, 
întorcând ă tâte pe o parte și pe 
alta, pentru care ne dă unu e- 
semplu Labeo, care la încheiarea 
păcii asigură regelui Antiochă 
jumătate din flota sa și apoi po
runci se se taie cu firestreulă tâte 
corăbiile spre a nu-i lăsa nici una 
întregă.

Esistă ce-i dreptă o modalitate 
mai ușâră de a încungiura ade- 
verulă, prin care nimeni nu se 
păgubesce și pe care din causa 
acesta mulți o consideră de așa de 
neînsemnată, încâtă pună pe ser
vitorii loră să mință pentru ei; 
nu trebue se se mire apoi, decă 
și servitorii odată mintă în con
tra loră.

Acesta minciună de societate 
domnesce așa de generală încâtă 
cei mai mulți nici nu o simtă ca 
minciună. Ea seu că se între- 
buințeză cu scopă de a nu vătă
ma, așa de pildă, decă unei visite, 
ce nu’ți este bine venită, lași — 
firesce după 6re-care pausă — să 
spună, că nu ești acasă; seu să 
folosesce spre a linguși, a face 
complimente, cum se cjfice. Amân
două soiurile aceste de minciuni 
suntu așa de înrădăcinate, încâtă 
nu voră pute fi ușoră stârjite. 
Decă numai motivulă nu este ne
cinstită, omulă pbte și trebue 
chiar se închidă ună ochiu.

Ună esemplu: Nasica mergând 
la casa poetului Ennius, servitârea, 
care ’lă întâmpină la pragulă ușei 
îi spuse, că domnulă nu este a 
casă. Nasica a băgată de semă 
însă, că acela poruncise servitâ- 

rei să facă așa și că era acasă. După 
câteva «iile, când Ennius visită 
pe Nasică și bătu la ușă, acesta 
strigă de dinăuntru: „Nu suntă 
acasă!44 In urma acesta Ennius 
întrebă: „Apoi cum, nu cunoscă 
eu glasulă tău?“ — „Ești ună ne
rușinată41 — răspunse Nasica, „eu 
am crecjutu servitorei tale, și tu 
mie însuși nu’mi crecj.1?41

(Va urma).

Influenza.
Ecă o bâlă, de care în țâra nostră 

nu se vorbesce decâtă de ună and și care 
cu drepții cuvântă preocupă pe fîă-care 
omă; căci ataculă ei este puternică și 
victimile ei suntă numărâse.

Influenza, ce mai pârtă numele și 
de gripă, în deosebite timpuri a primită 
multe numiri: Catarrhus febrilis, Catar- 
rhus sepidemlus, synocus catarrh.alis.Mioa 
Poștă, Miculă Curier eto.

Cele dinteiu epidemii de influenză 
pare că au luată nascere în Orientă. In 
1510, 1557, 1580 au murită în Roma 
9,000 de suflete; totă la acele epoci, în 
mai multe țâri ale Europei, influenza a 
făcută nenumărate victime.

In 1730 a fostă în Rusia o molimă 
de influenză îngrozitâre și dela acâstă 
epocă influenza s’a vădută venindă tot
deuna despre Rusia, seu mai bine dela 
miedă-nâpte spre miedă di și despre ră
sărită spre apusă. Epidemia din anulă 
trecută, 1889—1890, a urmată acelașă 
drumă.

In Petersburg și la Mosova, influenza 
este endemică, adecă totă-dâuna esistă; 
din acestă stare ea iese adesea și ia ca- 
racterulă epidemică, întinfiându-se pănă 
la depărtări mari.

întinderea influenzei nu merge mai 
repede decâtă mijlâoele de comunicară 
ale âmeniloră. In 1780 ei i-a trebuită mai 
multă de 6 luni pentru a trece dela Pe
tersburg Ia Paris; în 1837 ei i-a trebuită mai 
puțină de 6 săptămâni, er în 1889—90 
iuțâla mersului său a fostă d’o potrivă 
cu aceea a celoră mai iuți trenuri.

Observatorii epidemiei de influ
enză au constatată mai totdeuna, cum 
că cea mai mare întindere a bâlei și cea 
mai grea formă a ei s’a însoțită de răs
turnări însemnate de atmosferă, s’a no
tată ridicarea, barometrului, căldura neobici
nuită cu acea epocă și o umeflelă măre; și 
decă s’a întâmplată ca aceste condițiunl 
atmosferice să se schimbe, epidemia de 
influenză numai decâtă a scăzută, seu s’a 
oprită în drumă.

Căldura 4âei și furtuna, pare că 
ambele și-au dată mâna ca împreună să 
înmulțâscă sămânța bdlei și s’o răspân- 
dâscă peste populațiune.

In tâte observatoriile meteorologice 
dela Berlin, Viena, Parisă, etc. s’a înre

gistrată timpă umedă, negurosă și pu
țină rece întotdâuna câtă a esistată e- 
pidemia de gripă, seu de influenză.

Observațiunea spune, că cu câtă sâ- 
rele a putută trimite mai multe racje, epi
demia a decrescută și din contră pe 
timpulă lipsei racjeloră solare epidemia 
a fostă cea mai crudă.

După multă discuțiă în diferite 
reuniri de învățațl în medicină, după 
multe fapte observate s’a ajunsă a se 
stabili, cumcă influenza este molipsitâre, 
adecă se comunică dela o personă bol
navă de acestă bâlă alteia sănătâse, nu
mai prin atingere.

Observațiunile au mai stabilită încă, 
cumcă influenza se transmite și prin 
aeră ; pe lângă acestea, gripa, oe pare că 
se mai transmite dela omulă bolnavă de 
acestă bâlă la' altulă sănătosă și prin fe
lurite obiecte, cari au servit'» celui in- 
fluenzată seu gripată.

Influenza se pare că se comunică 
dela omă și la unele animale. Etă câte
va fapte: O damă influenzată a arun
cată pe farfuria sa bucăți de carne, pe 
cari le subsese; pisioa sa mâncându-le 
s’a înbolnăvit și după câteva cjile a murită 
cu suferințele ce aduce gripa. In unele 
părți ale Americei de nordă, în 1872. 
s’a vădută o epidemiă de influenză, care 
a atacată toți caii fără a atinge pe 
âmenl.

Puterea molipsitâre a gripei se do- 
vedesce și prin aceea oă ea, tocmai ca 
colera, răsare în locuri risipite ; din a- 
ceste ca din adevărate centrurl de bâlă 
radiază în tâte părțile printre âmenl. 
Acestă radiere este cu atâtă mai puter
nică cu câtă se găsesce o adunare mare 
de persâne la ună locă, cum ar fi în 
șcâle, în fabrici, în căsărml etc.

Influența se comunică, și încă forte 
multă, prin apă. Se crede, chiar că epi
demia din anulă trecută din Rusia a 
fostă fârte multă servită de necurățenia 
apei. Neva, în timpulă epidemiei, con
ținea mai multă ca totdeuna necurățenii. 
După socotela unui mare observatoră 
apa Vistulei, înainte de epidemiă con
ținea mai multă de 21 milione de ger
meni pe litru, pe când atunci când epi
demia scădea s’a dovedită că aceleași 
ape nu conțineau mai multă de 135,000 
germeni pe litru.

*
Nici o etate nu este apărată de in

fluență, ea atacă mai multă bărbații de 
câtă femeile.

Copiii suntă mai rară isbițl de in
fluență decâtă âmenii mari.

t
Omenii slabi seu cu ună beteșugă 

fiă datorită unei b61e âre-care fiă pro
venită dintr’uuă vițiu, suntă forte lesne 
atacați de gripă și acesta la astfelă de 
pătimași este gravă mai totdeuna.

Der să notămă și o împrejurare fa
vorabilă ce s’a văzută însoțesce epi

demia de influență : cele alte bole acute 
sâu prâspete seu bole cu căldură să ră- 
rescă.

Strajnică este năvălirea influenței 
dâcă ea înspăimântă și pe cele alalte 
bole.

Crescerea copiiloru.

In primele cjile după nascere 
copilulu dârme mereu și nu se 
scâlă decâtu pentru a suge. E- 
bine a lăsa copilulu se dârmă și 
a nu-i întrerupe somnulu prin 
frigu, sgomotu, lumină mare etc. 
Nu trebue obișnuită copilulu se 
dârmă în brațe, ci în patulu seu. 
Vara și la preumblare, somnulu e 
cu multă mai reparatoră ca în 
casă.

Cu câtă copilulă se măresce 
cu atâta dorme mai puțină, suge 
mai rară, er noptea nu se scâlă 
decâtă odată ori de doue ori pen
tru a suge. La versta de trei anî 
copilulu nu mai dârme c|iua. De 
multe-ori copilulu surîdeîn somnă, 
unii credă că surîde ângeriloră, 
alții că are colici, er părinții nu 
lipsescă a da curățeniă, și acesta- 
este o credință greșită,

Nu scriu cum să despovățuescă 
obiceiulă nesăbuită de a legăna 
copilulă ca se dormă, deârece le- 
gănatulă are numai neajunsuri;- 
elă pâte face pe copilă se verse 
(întocmai ca^pe căletoră valurile 
mării); legănatulă mai lucreză 
reu asupra creerului pe care’lă 
turbură. Sfătuescă căldurosă pe 
mame a nu legăna copilulă; este 
mai bine se-i adârmă la țîță.

Se se culce copilulă regulată,, 
de vreme sâra, pentru ca se se 
scâle de dimineță.

Decă copilulă nu se scdlă la 
ora obicinuită se va lăsa se dâr- 
mă pănă ce se va scula de sine; 
decă se va scula prea de dimineță 
se se schimbe de e udată, și se 
se pue pe vasă, pentru a-lă re- 
culca. din nou, pănă la ora obiș
nuită a suptului.

Odaia de culcată a copilului 
cată se fiă vecțută de sdre, spa- 
țiâsă,aerulă primenită; în ea se 
nu stea prea mulți âmeni. Doica 
se fiă într’o stare de mare cură
țeniă, cârpele mânjite de copilașii 
și vasulă de nopte se nu stea ună 
minut în odaiă. încălzitul odăii erna 
se se facă cu so bele de zidă și cu gura 
în odaie ; sobele de fieră suntă. 
periculâse. Tata se nu fumeze și 
mama se nu îngrijescă flori în o- 
daia copilului, căci camera care

draciloră, o mulțime mare de omeni se 
aruncau la piciorele lui, mulțămindu-i 
că le-a dată erășl vieța.

Acum, scumpii mei cetitori, să vă 
lămurescă ună lucru, pe care nu-lă înțe
legeți. Adecă pentru ce dracii voiau cu 
ori ce preță să faoă pe feciorulă nostru 
să vorbescă ? Era hotărîtă pentru draci, 
că decă voră afla în paiață vr’ună omă, 
care să nu vorbâscă cu ei, atunci perdă 
puterea asupra âmeniloră împetrițl. Așa- 
deră, fiind că dela feciorulă nostru n’au 
putută să scâtă în trei nopți d’arândulă 
nici o vorbă, au perdută puterea de a 
mai ținea orașulă acela împetrită. Fe
ciorulă nostru văzuse în cele trei nopți 
pe fata împăratului și se îndrăgostise în 
ea și voia cu ori ce preță să o aibă de 
nevastă. Deci se duse la mânză și-îlă 
întrebă, că ce e de făcută. Acesta îi răs
punse :

— „încalecă, stăpâne să mergemă să o 
aducemă.44

Merseră ei multă vreme. Intr’ună 
târdiu (fi86 mânzulă cătră stăpânu-său:

— „Stăpâne sue-te pe verfulă acestui 
deală. Acolo o să dai de ună cortă ți- 

gănesoă ; întră în cortă, după ușă o să 
afli trei mături, ia două în mâni și una 
în dinți. Apoi mergi totă înainte, lovesce 
cu măturile pe oricine vei întâlni; âr 
când vei vede pe fata împăratului ia-o 
în brațe și fugi ! Fugi stăpâne ca vân- 
tulă, că dâcă te ajungă dracii e vai de 
tine și de ea.44

Așa făcu feciorulă. Luă fata și fuga 
cu ea pănă la cală, să aruncă pe elă cu 
fata în brațe. Fugi a mânzulă prin văz- 
duhă ca fulgerulă, din copite dedea nisce 
scântei așa de mari încâtă vr’o trei sate 
să aprinseră în urma loră. Mânzulă sim- 
țindă, că dracii o să-i ajungă, (fise cătră 
stăpânu so să ia peria din urechea stângă 
și să o arunce înapoi. Așa făcu fecio
rulă, der din nebăgare de sâmă, seu din 
grabă, peria cădu înaintea calului. O pă
dure mare să făcu, der mânzulă să a- 
vântă încă odată în văzduhă și sburâ 
peste pădure dincolo. Dracii nu puteau 
sbura, de acea începură să râdă pădurea. 
Pănă o râseră, feciorulă nostru era de
parte. Dracii după elă. Când era mai 
să-lă ajungă, feciorulă scâse din urechia 
dreptă a mânzului o cutie (gresiă) și o 

aruncă înapoi. O stâncă mare să făcu, 
dela pământă pănă în ceră. Dracii ajun- 
gândă la stâncă începură a o râde pen
tru de a putea fugi mai departe. Dâr 
pănă-ce ei râseră stânca, feciorulă nos
tru era departe.

De odată mânzulă să opresce și efice 
cătră stăpânu-so:

— „Acum amă scăpată! dracii nu mai 
potă trece peste hotarulă acesta; de 
acum înainte putemă merge liniștiți44.

Așa și făcură. In sfârșită ajunseră 
acasă. Impăratulă de bucuriă, că și-a că
pătată fata i-o dede feciorului nostru de 
nevastă și-lă făcu împărată în loculă lui. 
A doua (fi să făcu nunta. Acolo am fostă 
și eu chiămată, dâr așa îmi era de frică 
ca nu cumva să mă întâlnescă cu dracii 
să mă bage în cosciugă, încâtă n’amă 
putută mânca nimică, deci fiindă fârte 
flămândă, Vă rogă dați-ml voiă să sfîr- 
șescă povestea, ca să potă mânca și eu 
ceva, căci numai hrănită fiindă o să vă 
potă spune și altă dată povești de-ală 
d’astea. I. F.

studentă. 

Apoi îlă duseră la marginea unei 
gropi afunde și îi arătară oă, decă nu 
vorbesce îlă aruncă în grâpa aceea. Der 
feciorulă nu putea vorbi, fiind-că mân
zulă îi luase graiulti, der chiar decă 
mânzulă nu i-l’ar fi luată, l’ar fi perdută 
elă de groza celoră ce văduse. Tocmai 
când dracii voiau să-lă mai silescă ca 
să vorbescă, atunci cântă cocoșulă la 
trei cesurl după mieZulă nopții. Draoii 
o luară la fugă spre munți golindti casa 
de înfățișarea loră cumplită, der luândă 
și pe fata împăratului cu ei. Diminâța 
când se tredi vădu pe împăratule și pe 
împărătâsa șecjândăla căpătâiulă lui. îm
păratule plângea de bucuriă că a înviată, 
asemenea și împărătesa. Mai târejiu fe
ciorulă se duse la mânzulă său să-i spună 
întâmplările din noptea trecută. Atunci 
mânzulă îi (fise:

— „Intr’adevără, stăpâne, ai suferită 
destulă, dâr nu de geba; prin suferin
țele tale ai dată vieță la sute și mii de 
omeni. Acum încalecă, stăpâne, să mer- 
gernă în orașă și să vedemă, ce e pe 
acolo.44

Câtă eșiră dracii pe porta palatului
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are celfi mai bunii aeră este a- 
ceea unde nu mirdsă nimicu.

Temperatura odăiei copilului 
s6 fiă de 15—16 grade (căldură 
bine înțeleșii). Dimineța la scu
lare se va duce copilulfi într’una 
din odăile vecine pănă ce se va 
face curățenia în odaia lui: se 
vorfi lăsa ferestrele și ușa sobei 
deschise celu puținii timpii de Y2 
oră, după cari se va face caldu 
în casă; în camera copilului se 
nu fiă multe lucruri (mobile) de 
se pdte numai patulu doicei și 
alu copilului. Luminatulfi odăii 
se nu se facă cu lampă de 
gazu, care dă gazu vătămătorii 
(acidu carbonică) și ea pe celfl 
folositoru alu copilului (oxigenulă); 
luminarea de spermanțetu e cea 
mai bună. In primele cjile după 
nascere odaia trebuie se fiă slabă 
luminată, copilulfi se se obicînu- 
iescă treptată cu lumina (cam pe 
la a 16-a (ți după nascere, copi- 
lulă p6te suporta lumina mai viă.) 
Mai repetă odată, odaia copilului 
trebuie vecțută multă timpă de 
de sdre; mamele sciu proverbulă 
neapolitauă: „unde sorele in
tră, adesea nici odată doctorulă 
nu intră. “

„Ar trebui să fiă pentru noi 
o lege sfîntă și inviolabilă de anu 
lăsa se se strecdre o singură c|i fără 
de a procura copilului acesta bu- 
curiă dătătdre de vieță, lumina 
s6relui“ a cțisă ELufeland.

Sdrele încălcjesce pe toțî de o 
potrivă; seracî ca și bogațî să 
profite der de elfi.
„Apărătorulă sănOtății“

Dr. Mirinescu.
Șefi de clinică la spitalul!! 

de copii în Bucurescl.

P 0 V E F E.■ 

de vîrtdsă încât apa și umecțela forte 
cu greu pdte străbate prin ea și 
tocmai din causa acesta încolțescă 
târcjiu de totă, ba une-orl stau 
chiar cu anii în pămentu, fără a 
încolți de locu. Se’nțelege de sine, 
că pentru semănată acele fire de 
sămență suntă mai bune, care în- 
colțescfi mai iute; prin urmare 
când avemfi de-a cumpăra semența 
de trifoiu, ori de luțernă, trebue 
să băgămă de semă, ca fire de 
cele tari să fiă câtă se pdte mai 
puține, căci cu câtfi suntu mai 
puțiue, cu atâtă sămența e mai 
bună. După forma dinafară însă 
firele de sămânță nu se potu 
deosebi unele de altele, dedrece 
tdte suntu la unu felfi. Deosebirea 
se pdte face numai așa, că să
mența întregă se udă în apă caldă; 
firele cele bune de sămănată se 
potă cundsce atunci ușoră, căci 
se umflă tare și mai multă ori mai 
puțină își schimbă și coldrea, în 
firele cele tari rămână cu totulă 
neschimbate, de-drece apa nepu- 
tendă străbate prin cdjă, nu pro
duce asupra lui nici unu efectu. 
In modulă acesta economii voră 
pute cundsce care sămență e mai 
bună și se voră sili a alege să
mența aceea, în care se află mai 
puține fire tari, căci aceea e mai 
bună pentru sămânță.

MULTE SI DE TOATE, s
Prințu mântuitorii de vieță.

Prințulă George ală doilea, fiulă 
regelui Greciei, care a scăpată vieța 
Țareviciului ou ocasia călătoriei lorii în 
Japonia a arătată în timpulă din urmă 
ună nou actă de ourajă. Pe o vi
jelia groznică ună marinară voia să stră
bată portulă dela Pireu pe o luntre; 
ventulă violentă însă răsturna barca și 
arunca pe marinară în mare. Prințulă 
George, martoră la acestă aocidentă, se 
aruncă numai decâtă într’o luntre, se 
apropia de marinară, care se îneca și 
brațele-i venjose îlă prinse, îlă scose și 
avu norocă d’ală transporta la țărmă. 
Mulțimea adunată în portă a aclamată 
ou ună entusiasmă Indescriptibilă pe 
bravulă prință, er a doua c]i societatea 
de salvare din Atena a presentată prin
țului George medalia, pe care ea o con
feră pentru asemenea acte.«

Pamântulu fatală pentru monarchi.
Răposatulă Don Pedro a fostă ul- 

timulă suverană ală Americei.
Lumea nouă nu e terenă priinciosă 

pentru guvernamentulă monarohică.
Pănă la 1776 totă America dela 

Groenlanda pănă la Pămentulă-de-focă 
era sub stăpânirea diferiteloră națiuni 
europene. Uriașulă continentă nu era 
decâtă ună teritoră colonială stăpânită 
de Englezi FranoesI Spanioli, Olandezi 
ect. Ultimulă împărată ală Mexicului 
nenorocitulă Montezuma, muri lovită de 
o săgetă a supușiloră, cari voiau să soape 
din mânile lui Cortez ; împăratulă Gua- 
timozin fu spânzurată de Spanioli și ul
timulă rege din Peru muri pe rugulu 
inchisiției. Dintre suveranii secuiului ală 
19-lea nici unulă nu muri pe tronă. 
Tatălh împăratului Faustin I. din Haiti 
îșl sferși ejR®!® exilă. Ceilalți monarchi 
nu muriră nici unulă de o mbrte natu
rală. Ambii împărați ai Mexicului, Au
gustin I și Maximilian, fură împușcațl 
de rebeli. împăratulă Iaoob I. din Haiti 
fu ucisă într’ună modă bestială de con
spiratori și urmâșulă său, Enrică I. îșl 
trase singură ună glonță în oapă. Nici 
sortea nobilului Don Pedro ală II-lea 
nu fu mai bună decâtă a celorlalte ca
pete încoronate din America, elă muri 
precum se scie, în cele mai triste îm
prejurări.

Pe flă-care secundă o mârte.
Nesoe învățațl pregătesoă o statis- 

tioă asupra mortalității omenimei. Ei 

susțină, că în decursulă unui ană cașu
rile de morte pe întregă rotogolulă pă
mântului ar atinge uriașa cifră de 33 
miliâne. Din numărulă aoesta cade pe-o 
(fi 91.555, pe-o 6ră 373, pe-o minută 62 
și pe-o secundă oeva mai multă decâtă 
1 casă de morte.

*
Teatrofon.

Etă numirea unui nou instrumentă 
al marelui inventatoră american Edisson. 
Ou ajutorulă acestei mari invențiunl, 
omulă pdte să asculte de pildă o repre- 
sentațiă teatrală câtă de mare. Apara- 
tulă se pote aședa în casă și sera în 
locă de a te osteni la teatru n’ai de
câtă să lă deschizi și să asculți dialo
gurile actoriloră cari ți-se conducă 
pe sîrmă, bunăoră ca la telefonă. Eu- 
glesii curioși au și începută deja să 
pună în practică acestă minunată inven- 
țiune, decă cineva, mergendă într’ună 
restaurantă, voiesce să asculte o represen- 
țațiă teatrală, aruncă câțiva bani înapa- 
rată, oum se obiclnuesce la cumpenele 
automatice, și pote să se desfăteze câ
teva minute, ascultândă representația 
teatrală.

Bursa aemărfnrlftin Budapesta dela 16 Dec. n. 1891.

Sfimințe

cS J
3 »

<g s.

Prețulă per 
100 chilogr.

dela | pănă

(frâu Bănățenescă
Grâu dela Tisa
Grâu de Pesta
Grâu de Alba-regala
Grâu de Bâcska
Grâu ung. de nordă

80
80
80
80
80
80

11.20
11.20
11.15
11.20
11.20

11.40
11.40
11.35
11.40
11.40

Semințe vechi 
ori nouă aoiulu

® 0 Prețulu per
100 cliilgr.

cSU a dela pănă

Secară
Orză
Orză 
Orză 
Ovesă 
Cucuruză 
Cucuruză 
Cucuruză 
Hirișcă

nutreță 
de vinars 
de bere

bănăț. 
altă soiu

n
n

70-72
60-62
62.—
64.-
39.41

75
73

10.40
6.20
6.70
7.35
6.30
6.55
6.50
5.60
6.50

10.56
6'50
7.15
8.60
6.60
6.60
6.55
5.75
6.70

Producte div. 8 o i u 1 u
Cursulu

dela păna

TergulO de rîmători din Steinbruch. La 14
Dec. n. starea rîmătoriloră a fostă de 131,557 
capete, la 15 Dec. au intrată 3054 capete și 
au eșită 1170 rămânendă la 16 Dec. ună nu
mără de 133441 capete. — Se notâză: marfa un-

Sem. de trif. Luțernă ungur, 
francesă

42.— 1 
1 

1

1 
1

roșiă 50. — 58.—
Oleu de rap. rafinată duplu 39.— 39.50

<D Oleu de in 6.90 7 10
fl Uns. de porc dela Pesta 55.50 56.—
& H dela țâră
0 Slănină sventată 45.— 46.-
a afumată 54.- 55.-
0 Său 35. 36.-
s Prune din Bosnia în buțl
1—1 din Serbia în saci
o 
CL Lictară slavonă nou 17.50 17.75
a D bănățenescă
3 Nuci din Ungaria

CD Gogoși un gureșei
serbescl

Miere brută —.— —
galbină strecurată 36.— 38 —

Ceară de Rosenau 138. 139.
Spirtă brută 24. - 24.50

n Drojdiuțe de spirt 26.— 26.50

gwr&că veche, grea dela 44 pănă la 45 cr. 
marfă ungurescă tineră grea dela 46— cr. pănă la 
46*/ 2 cr., de mijlocă, dela 45 cr. pănă la 451/, cr. 
— ușâră dela 43— cr. pănă la 44— cr. — Marfă 
țerăne'scă grea dela 43’/, pănă la 44— cr. — de 
mijlocă dela 43 — cr. pănă la 44— cr. ușâră dela 
42 - cr. pănă la 43 cr. — Marfă de România 
Băkony de grea dela — cr. pănă la — cr. tran- 
sitto mijlociă grea dela — cr. pănă la — cr. 
însă transito ușdră dela — cr. pănă la — cr. 
transito dto țepdsă grea dela — cr. pănă la — 
cr. transito mijlociă dela — cr. pănă la — cr. 
Marfă serbâscă grea dela 43—44 cr. tran
sito, mijlociă grea dela 42—43 cr. transito 
ușdră dela 40—41 cr. Porci îngrășațl de unii 
anii dela — cr. pănă la — cr., îngrășațl cu 
cucuruzii dela — cr. pănă la — cr., îngrășațl 
cu ghindă dela — cr. pănă la — cr. Cântăriți 
la gară cu 4’/,.

Conservarea oueloru. Americanii 
întrebuințeză sarea ca ună mij
locii ffirte potrivită pentru con
servarea oueloru. Pe fundulă lăcții 
ori ală vasului, în care se țină o- 
uăle se pune ună strată de sare 
măruntă, ouăle se așecță apoi în a- 
cestu strată și apoi erășl se presară 
peste ele ună strată de sare, așa ca 
se le acopere cu totulă. Astfelă se 
continuă mereu totă ună strată de 
sare și altulă de oue pănă când 
vasulfi se umple. Pe calea acesta 
ouăle se potă conserva în stare 
prospetă timpă de 8 luni de 
4ile.

Mijloce în contra trdnei (guturaiă, 
cathară). Se iai o baiă caldă de 
piciore, se beai o '/2 litră de li- 
monadă ferbinte, se splell nasulă 
cu apă serată și se stai în o a- 
daiă caldă. Ună altă mijlocă este 
de a trage amoniacu pe nașă. 
Unii recomandă o mișcare viuă 
de patru fire în aeră liberă, la 
acesta însă trebue se fi ferită de 
recelă.

Mijlocii, în contra crepărei pielei 
de pe mamă. Profesorul ă Dr. Lieb- 
reich prescrie următorulă mijlocă: 
După ce ți-ai spălată bine manile 
cu săpună și apoi s’au uscată, a- 
tuncl frecă mâna cu lanolin (o ma- 
teriă estrasă din lână de oiă). Mi- 
rosulă neplăcută ală lanolinului se 
pdte îndepărta prin amestecare cu 
vaniliă și uleu de rose. Mâna tre
bue frecată astfelă, ca lanolinulă 
se între în piele. Acestă frecare 
trebue se se facă de mai multe- 
ori și astielfi crepăturile de pe 
mâni voră dispărea. Totă prin 
acestă mijocă se potu feri manile, 
ca se nu devină roșii ca raculă.

Semența de trifoiu. La alegerea 
semenței de trifoiu și de luțernă 
jdcă mare rolfi anumite fire tari 
ce se află în semența. Acestea 
suntu învăluite într’o scdrță atâtă

Bursa din BucurescT din 16 Decembre.

"V alorî 7o cnmps
Rentă română perpetuă 187b 67o 99?/,
Renta română amortisabilă . . 98.—

dtto............................... • 47o «l.’/g
Renta rom. (rurale convertite) 6°/o 103.’/,
Oblig, de stată C. F. Române 6°/o —

idem idem .... 4% —
Imprumutulă Openheim 1866 . 8°/o —■—
Imprumutulă Oraș. Bucurescl .

idem idem din 1884 5°/n 94.—
idem idem din 1890 5°/o 93.’/4

Impr. or. B. cu prime Loz. ft. 20 —
Credit fonciară rurală . . . . 7°/n

idem idem . . . . 0 /o 100,‘/4
Credit Fonc. Urb. din Bucurescl 7°/o 104.—

idem idem . . . . 6°/o 103.—
idem idem . . . . 5% 94.’/4

Credit Fonc. Urban din Iași. . 57o 85.—
Oblig. Casei Pensiunilor fr. 300 10 fr 

V.N.
277.—

Banca Națion. uit. div. 83.— 500 1590.
Dacia-România uit. div. 30 lei 200
Naționala de asig. uit. div. 32 lei 200
Banca Rom. uit. div. fr. 15.— . 500
Soc. Rom. de Constr. uit. div.51. 250 - •—
Soc. Bazalt. Artif. uit. div. lei 30 250
Soc. Rom. de Hârtie uit. — 100 —«
Soc. de Reas. uit. div. 15 1. aur 200 —•—
Societ. de Constr. uit. div. . — -• 1
Societ. de Hârtie uit. div. . —. —■ —
Agio în Bursă........................... —
Rubla de hârtie.......................

Banca Națion. a României 
Scompt..........................................
Avansuri pe efecte .... 
vansurl pe Lingouri ....

5°/°
6°/o
6%

Cursulu la bursa din Viena
din 18 Decemvre a. c. 1891

Ronta de aură 4°/0.........................- 105.30
âenta de hârtiă 5°/0 .... . . ioi 20
rnprumutulă căiloră ferate ungare -

aură H6.70
dto argintă..................... 98.50

Amortisarea datoriei căiloră ferate de 
ostă ungare [1-ma emisiune] - - 112.50

Amortisarea datoriei căiloră ferate de 
ostă ungare [2-a emisunei] - - —

Amortisarea datoriei căiloră ferate de 
ostă ungare (3-a emisiune) - - —.—

Dosurile pentru regularea Tisei și Se-
ghedinului . . 129.—

LosurI din 1860 .............................. 136.75
Acțiunile băncei austro-ungare - - 1010.—
Acțiunile băncei de credită ungar. - 325.75
Acțiunile băncei de credită austr, - 282.75
Bonuri rurale ungare - - - - 90 85
Bonuri croato-slavone ..... 104.50
Despăgubirea pentru dijma de vină 

ungurescă - -.................... —.—
Imprumutulă cu premiulă ungurescă 137.35 
Renta de hârtiă austriacă ...» 92.35
Renta de argintă austriacă .... 92 —
Renta de aură austriacă.......................108.90
Galbeni împărătesei- • - ... 5.60
Napoleon-d'orI ........ 9.367.,
Mărci 100 împ. germane • ... 58,—
Londra 10 Livres sterlings ■ • - 117.90

Cwrsulw pieței Brașovft
din 19 Decemvre st. n. 1891.

bancnote românescl Cump . 9.28 Vând. 9.32
Argintă romănescă - n 9.22 n 9.27
tfapoleon-d’orl - - H 9.31 n 9.36
Dire turcescl » • n 10,58 n 10.63
Imperiali - - - • n 9.58 n 9.63
’âalbinl .... n 5.45 n 5.50
Scris, fonc. „Albina11 6% 101.- n —.—

n n „ 5«/0 n 99.50 n
iluble rusescl . . . n L14. n 115.
tHărcî germane - ■ H 57.50 H 57.90
Diacontulă 6—8% pe anii.

Proprietară :
Dr. Aurel Mureșianu.

Redactară responsabilă interimală:
Gregoriu Maiorii.

Pentru stomachă stricată, indiges- 
tiune și pentru tbte acele nenumărate 
bole, cari provină din causa conturbării 
organeloră de nutrire, se probeză ca 
ună medicamentă escelentă „Balsamulă 
de vieță ală lui Dr. Bosau din farmacia 
lui B. Fragner în Braga] acesta este 
de căpătată aprope în tote farmaciele mai 
mari.
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Ganz seid. bedruckte Foulards fi. 1.20
4.50 verfd;. Leffiîts) — verf. roben= unb ftiipcneife porto= unb jollfrei in’s fjaus bas 5eiben= 
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țO fr. porto.

m
PUBLICAȚIUNE.

Ajutori! grabnicii și sigurii
pentru

SUFERINȚE DE STDMACHU ȘI URMĂRILE ACESTORA!!
Mijloculă celă mai bună și eficace pentru mănținerea sănătății, curățirea su- 

curiloră precum și a sângelui și pentru promovarea unei mistuiri bune este deja 
pretutindenea cunoscutulă și plăcutulu

„Dr. Rosa’s Lebens-Balsam“.
Acestă balsamă preparată cu îngrijire din erburile alpine cele mai bune și fă 

măduitore să dovedesce ca fărte folositorii în contra tuturoră greutăjllorii de mistuire 
cârcei de stomachu, lipsa de apetitu, rîgăelei, congestiuniloră, haemorhoidelorii etc. etc. 
In urma eficacității sale a devenită acestă balsamă acum uuă sigură și dovedită 
medicamentă «le ca «îi poporală.

Sticla, mare costă, 1 fl., mică 50 cr- .
Mii de scrisori de recunoscință stau la disposițiă!

FIȚI ATENȚII!!
Spre a evita înșelătorii, facă pe fiecine atentă, că fiecare sticlă cu Dr. Rosa’s 

Lebens-Balsam, care singură numai de mine este preparată după receta originală, este 
învălită în hârtiă grosă albastră, care portă în lungulă ei inscripția: Dr. Rosa’s Le
bens-Balsam din farmacia .,zum schwarzen Adler", B. Fragner, Prag, 205—3“ în 
limba cermană, boemă, ungară și franceză, și cari suntă provedute cu alăturata 
marcă a xbrieei luată sub scutulă legală.

Dr. Rosa’s Lebens-Balsam
Veritabilă sâ pbte procura numai în

ZOeposit'd.lTj. prixicipeul-uL a,lvx prod.■m.cetox'ia.lva.i

B. Fragner,
Farmacia „Zum schwarzen Adleru

Prag 205-3.
1» Budapestat la farmacia I. von Tbrbk.
T6te farmaciile din Brașovii, precum și fote farmaciile mai mari din mo- 

narchia Austro-uugară au deposite din acestă balsamă de vieță.

r

g>
Direcțiunea generală a Căiloră Ferate Române face 

cunoscută prin acesta, că are

Tottt de acolo se pote avea:
Alifia de casă universală de Fraga

(Frag-er TTzn.i’V’-ersal-EEaAa.ssalloe)
unu medicamentă sigurii și prin mii de scrisori de mulțămire recunoscută 

în contra tuturoru inflamați uni I or ii, rănilord și umflăturilor^.
Acesta se ’ntrebuințâză cu succesft sigura la infiamațiunl. la stagnațiunea lap

telui și întărirea țîțelorîî cu ocasiunea înțărcării copilului, la abscese, ulcere, pustule 
cu puroiu, carbuncule; copturi la unghe, la panariții [ulcerațiunl la degete, la întă- 
riturl, umflături, tu.in.6rea glanduleloru limfatice, lipome etc. — Tote inflamațiunile, 
umflături, întăriturl se vindecă în timpulu celu mai scurtă; la cașuri însă, unde s’a 
formată deja puroiu absărbe buba și o vindecă în timpulă celă mai scurtă fără dureri.

Izi cutiore a. 25 și 35 cr.
F1ȚÎ ATENȚ1!

De orcce alifia de casă universală de Praga să imiteză 
forte desă, facă pe fiecine atentă, ca singură numai la mine 
se prepareză după receta originală. Acesta este numai 
atunci veritabilă, decă cutidrele din metală galbină, în cari 

se pune, suntă înfășurate în hârtiă roșiă pe care s’află tipărită în 9 limbi esplicați- 
unea cum să se întrebuințeze. împachetate și în cartone vinete — cari suntă prove- 
dute cu marca fabricei de mai susă.

Balsamii pentru audu.
(Gehcr-Ealsam.)

Celă mâi probată și prin multe încercări celu mai temeinică medicamentă 
pentru vindecarea audului greu si spre redobândirea audului perdută. 1 Flacon 111. 

603,26-16

I
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O
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SI posturi de bgtari vacante
la Serviciulu de Întreținere din București, Craiova, Pitești 

Buzeu, Galați și lași.
Doritorii de a ocupa asemenea posturi suntă rugați 

a presenta cererile D-loră în scrisă la adresa Direcțiunei 
generale a Căiloru Ferate Române, Serviciulu P. la Bucu
rești celu multă pănă la 15 Ianuarie 1892 st. nou cu ară
tarea adresei D-loră exactă și anexândă documentele 
următâre:

1) Diploma seu Certificată de terminarea studieloră 
unei șcble speciale de Ingineri.

2) Certificată de serviciu.
3) Actă de nascere.
4) Actă de căsătoriă (decă e căsătorită) și de nascere 
soției, precum și eventuală ale copiiloră.
5) Actele pentru serviciulu militară.
Pentru informațiunl mai detaliate doritorii 

adresa în scrisă seu verbală la Șefulii Serviciului 
ținere C. F. R., BucurescI, Calea Victoriei Nr. 124.

724-10.

se
de

voră
Intre-

Arendare prin il se Stațiune.
Muntele „Sântilie“ din județulă Prahova, România, proprietatea 

Bisericei Sf. Nicolae din Brașovă-Scheiu, se dă în arendă pe 3 ani 
încependă cu l-a Ianuarie 1892

Cei ce dorescă a lua în arendă acestă munte de pășune, are 
a adresa oferte în scrisă, celă multă pănă la 31 a. c. v., subsem
natului Comitetă, de unde își potă lua și informațiunile de lipsă.

Comitetulii parochiaid alu Bisericei Sf, Nicolae 
din Brașovu, Scheiu.

20 Noemvre v. 1891.
729,5-3.

ANUNCIU. i

Univ. Med.

Dr. Carol Flechtenmacher
s’a mutată cu

Cetate, piața mare, colțulu dela Tergulu 
Pomeloru Nr. 18, etagiulu I.

(Desupra prăvăliei lui Demeter Eremias, Nepoții)
Intrarea din strada Hirscher Nr. 2.

Ordineză, afară de Dumineci și sărbători, în tote dilele dela IIl/2 pănă 
la 12’/, din di.

dela 1 Decemvre st.

698,12-12.

omp artbficbli
de

cea mai bună calitate
montați îzi canciucu, 

cu prețuri eftine 
la

Dr-
TERGULU p6mEL0RU No. 19

de Iosif Bardou & fils în Perpignan și Paris
60 medalii de aură, 16 mari diplome de onbre, 20 diplome ,,hors concurs4' numai atunci e veritabilă, decă 

fiecare cărticică portă firma IOSEPH BARDOU & FILS.
Se pbte căpăta în tbte prăvăliile unde se vinde hârtiă en gros și marfă de Nurnberg, precum și în 

tbte traficele de tutună și țigări. 670,io—7
ST

Tipografia A. MUREȘIANU, Brașovu.


